










চে 

মিতাক্ষরা। 
আচারাধ্যার। 

স্থানটি 0৮ 

যোগাশ্বর য।জ্ঞবল্ক! প্রণীত ধন্মসংহিতা বাখ।। 

পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভউ্টারক বিরচিতা। 

বদ্ধমানাদি মহামহীন্্র মহারাজাধিরাজ হিজ হাইনেস্ 

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহতাব্জন্দ শাহাছুর 

শ্রীরমতারণ তর্কবাগীশ দ্ব।রা, বঙ্গভ।ষায় অনুবাদিতা 

/ ভরতচন্দ্র শিরোমাশ তথা আযুক্ত অনোরনাথ তত্তবনিধি 

দ্বারা পরশো।ধিতা 

বর্ধমান 
অপির ফূত্বে জুডিত।। 

সম (9 (০ 

শা] ১1৮৮১ । 

জস্পশ্ হু 

সনু উট তত। 



যু গুরুযাজগদের চট দায় মৃদ্রিত| ৫ পরবাণিতা। 



বিজ্ঞাপন । 

যোগীশবর যাঁজ্ঞবল্ক্যের কৃত এই ধর্ধশীক্্, আঁচাঁর, ব্যবহারও 

প্রায়শ্চিত্ত নামক তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে মনুষ্য গণের 
আচরণীয়, ব্যবহার্য ও কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ রূপে নিণীতি 
আছে, তাহা সংস্কৃত ভাবায় পন্ত প্রবন্ধে নিগৃঢ ভাবে বিরচিত 

থাকায় জ্ঞানিগণের বোধজন্য পরমহংন পরিব্রাজক বিজ্ঞাঁ- 
নেশ্বর ভউ।রক কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ ব্যাখ্যার নাম 
মিতীক্ষর] কিন্তু এ ব্যাখ্যাত গীকার মর্ম আধুনিক লেক সক- 
লের জ্ঞানগম্য হইবার সম্ভীবন। ন। থাকায় সাধারণ লোকের 
স্থখবোধের নিমিত্ত শ্রীল শ্রীবুক্ত বর্ধঘমাঁনাদি মহামহীন্দ্র চতু- 
দশ নরেক্্র হিজ্ হাইনেস, মহারাজধিরাঁজ মহৃতাব চন্দ, 
বাহান্ুর কর্তৃক শ্রীযুক্ত পণ্তিতবর তাঁরক ন।থ তত্তবরত্বু মহা- 
শয়ের কর্তৃত্বাধীনে অধুনা আ।চারাধ্যায় মাত্র বনু পুস্তক 

দৃষ্টে মীমাংসা পুর্বক মৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় ্নুবাঁদিত 

হুইল, ইহা হিন্দুস্থানীয় পাশ্চ।ত্য ব্যক্তি বর্গের অতি প্রামাণ্য 
ও আদরণীয় এজন্য কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলে- 
জের পুর্ককহন ধর্মশান্্রাধ্যাপক পণ্ডিত বর ভরতঢক্র 

শিরোমণি মহাশর কর্তৃক ₹ংশোধিত হইলে কোন কোন 
স্থানে যাহা ছতভেদ হইয়াছিল তাহ স্রীযুক্ত পণ্ডিত বর 
অঘে।রনাথ তত্তরনিধি মহাশয় মুদ্রীঙ্কণ কালে বহু পরিশ্রম 

স্বীকার পূর্বক মীমাংসা করিয়া আস্তে পান্ত পরি (ধন ক- 
রিয়াদেন ইহার মধ্যে যাহ। যাহ সন্দিদ্ধ স্থল উপস্থিত হইয়া- 
হিল তাহাও পুর্কেক্ত তত্বরত্ব মহাশয় মীমাংস1 বরিয়াঁছেন 
অমঠান্য পণ্ডিত গণঞ »ম্মতি দিয়াছেন অতএব ইহা! বহুবিধ 
বি পর্ডিত গণের ছারা বিশুদ্ধ মতে মু্াকহিতঃ এক কালে 



০ বিজ্ঞাপন | 

সম্পূর্ণ পুস্তক মীমাংসা পৃর্ধক অন্বদিত ও মুদ্রান্কিত হইতে 
দীর্ঘকালের আবশ্যক বোধে এক্ষণে খণ্ডব্রমে কেবল অচা- 
রাধ্যায় মাত্র মুদ্রাঞ্কিত হওয়ায় প্রকাশিত হুইল) ইহাতে যদি 

কোন দোব লক্ষিত হয়ঃ তাহ। নারুগণ নিজগুণ দ্বারা মংশো- 

ধন করিয়া লইবেন, বিশ্তরেণালমিতি বঙ্গাদাঃ ১২৮৬ 

বর্ঘমীন রাজবাঁগী | 
মহাভারত কার্ধ্যালয় শ্ররামহারণ তর্কবাগীশ 



মিতাক্ষরার আচার অধ্যায়ের সৃচ।পত্র। 
শ্করণ *** ১০5০০ 255 তত 52৩ তব 

মর্জলাচরণ ... ৮৮ তাত তত ৩০ তত 

উপোদ্ঘাতপ্রকরণে (যাজ্ৰবল্কাকে পুজ1 

ুর্ন্নক মুনিগণের প্রশ্ন তত তত তি 

যাজ্ঞবল্কোের উক্তি আর্ত .** ১ ৩০৯ 

খশ্শের স্থান কথন *** 2 ৯ 25 ৩৩ 

ধঙ্বশান্্র বক্তাগণ কথন ০ 2 ৩ 

ধন্সের উত্পাঁদক হেতু কথন *** *** 

ধন্মজ্ঞাপক হেতু কথন *** ₹*৮ তত ত* 

ধন্ম নিশ্চয়ের বারণ কথন 5: 25 ১০ 

ব্রন্মচারি প্রকরণে (জাতি কথন *** ০১ 

গর্ভাধানখাদ ক্রিয়া কথন ১৮৯ ১৮ তি 

গভাখানাদি ক্রিয়| ফল কথন ** ৮ 

উপনয়নের কাল কথন 

বেদাধ্যাপন ও শোচাচারশিক্ষাদান কথন 
েচাচ'র কথন ০১22222৮৯৮০ 

আচমন কথন *** 

আঙ্গমনের পরার 

জলস্পর্শের প.রমাণ *** 25 তত তত 

ল'নাদির বিধি ৮ ৩5 ২৮৮ ৯০ ৯ 

প্রাণায়মের লক্ষণ 

প্রাতঃ সন্ধাযা| ও সায় »ন্ধা এবং অগ্রি- 

কারোর বিধি 9 5. তি ৪ 

বদ্ধ ও গুরুদিগের অভিবাদন কথন 

ছাত্রের ব্যবহার দর্শনে গুরুর শিক্ষ! দান 
কথন 5:45 83845. 85৮ 95: দঃ 

পু ট 

১ 

টি 

১০ 

2/ £/ 

৯১৩ 

৮৪ 

পপ 003 

৮ 



% সূচীপত্র । 
প্রকরণ 

কত যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণাদির তৈক্ষ্যচর্য।! 

ও ভোজন বিখি 

গুরুপ্রভূতির লক্ষণ চি, 

বেদগ্রহণ জন্য ব্রহ্মচর্য্য ৰি্শির সীম। 

কথন ৪৫৩৬ ৪৪৮৩ টা ৪৪৩ 5০৪ 

উপনয়ন কালের মীম কথন ০-* 

ব্রাহ্গণীদির দ্বিজ শঙ্ষের কারণ কথন *** 

বেদ প্রহণ ও বেদ অপায়:ের ফল কথন 

কাম্য ব্রন্মযজ্ঞ ও বেদ পঃঠের ফল 

কথন 

নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম কথন; 

বিবাহ প্রকরণ আরভ্ত + ১2 তি তা 

বিবাহের স্'নের লক্ষণ 

স্ানের পর কর্তব্য কথন 

কিরূপ কন্যা] গ্রহণ কর] উচিত তাহ! 

865 5 25 -25৬ 

বরের লঙ্কুণ কথন 

কাম্যবিবাহের নিগ্নম বর্ণন ৭ 2 তাত 

অষ্টপ্রকার বিবাহের লক্ষণ *** তত 

সবর্ণাদির বিবাহ বিষয়ে বিশেষ কথন 

কন্য। দাঁনকর্তার ক্রম বর্ণন ১ তি ৯৯ 

দ্ত। কন্যার অপহরণকারীর দণ্ডবিধি *** 

দুষ্ট! কন্যার ভ্যাগকারীর এবং দোঁষ- 

গোপন পুর্ববক কন্যা] দাতার দণ্ডবিধি *** 

কিরূপে কনা! অন্যপুর্ববা হয় ভাহার 

বত টু ৪. 

২৮ 2/ ্ 

৪ চি 

2 2 2 

৩৪ 

ছু চি 

টে 

লি ৫6৫ */ 

১৭ 

১০১ 



স্চীপত্র ॥ 

গরুর, 25. 55... 88; 5 ৪৪ 

লক্ষণ কথন ১১252৮৮5১৮52৩ 

অন্যপুর্বা, কন্য গ্রহণের নিষেধসত্তে তা- 

হার বিশেষ বিধি কথন *ত 2 তত ০০০ 

ব্যতিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কর্ভবা বিধান *** 

| পুরদষের দ্বিতীয়.বিবাহের কারণ কথন *.. 

পুর্নাবিবাহিতা স্ত্রীকে অর্থদান'দি ছারা 

প্রতিপালন করিবার বিধি 

স্রীজাতির কর্তৃবা কার্ধ্য কখন 

পুনর্কবার বিধাহের কারণ অভাবে যদি 

কোন পুরুষ বিবাহ করে তবে তাহার 

প্রতি রাজার কর্তবা 

জ্ীজাতির ধন্ম কথন 
শাস্সেভ্ত বিবাহের ফল কথন ১: 2১ ৩০ 

ক্রীসপ্তোগের বিশেষ বিধান কথন ** ৮ 

বতুকাঁল ভিন্ন ভ্রীনন্তোগের নিয়ম কথন *** 

স্বাণী প্রন্নতির সতী স্ত্রীকে কিন্ধীপে সম্মান 

কর কন্তধ্া তাহ! কথন 

গৃহকার্ধ্য নিরত স্ত্রীগণের কিরূপ স্বভাব 

হওয়। উচিত তাহার বর্ণন 

স্বামী বিদেশস্থ ব] ৃত হইলেক্ত্রীর কর্তব্য 

কথন 

যাহার অনেক অ্ত্রী তাহার কর্তবা কথন *.. 

যাহার স্ত্রামৃত হইয়াছে তাহার রর্ভব্য 

কখন 

বিবাহ প্রকরণ সমগ্ত তত হি তত 

৫৫ 

৫৩ 

৬/০ 

পংক্তি 

১৭ 

হ্ 

১৯ 

এ 

সক, 

সু 



সুচীপত্র 
ভার 2. 86788587885 

বর্ণ ও জাতি বিবেক প্রকরণ আরম্ত *** 

কোন্ জাতীয়। স্ত্রীতে কোন, জাতীয় পু- 

কষ হইত শেন জাতি পুক্র হইবে তা- 
হার ৮ 55০58: 28865: ৬৫ 

অন্ত.লাম জাত জাতি কথন *** 

ননাজাতির সংমিলনে বর্ণসঙ্কর জাত্যন্তর 
হাত 1258 22712 2. 2৪৪ 

ৰর্ণ “হ্বীর্ণ সক্কর জাতি কথন ** ** 

বর্ণ ও জাতি প্রকরণ সমাপ্ত *+ 2 

গৃহস্থ ধম প্রকরণ আরস্ত 2 2 

কোন অগ্নিতে কি কন করিবে তাহার 
দিতি 85. 2. 2 ৪ 8৪ 5788 

এহ্ন্ছ দিগের পক্ষ কথন 2 2 

সাধারণ ধন কথন ৮৮ তাত তত ১০৭ 

বেদেোক্ত কম্ম কথন ১০ 25 ০55 2৫০ 

নিতাকম্ম কথন 22 ১০5০৮ ৮৪৩ 

গৃহস্ ধন্ম পকরণ সমাপ্ত ৮০ 25০০ 

ল্রতক গ্রক্রণ জাঁরস্তু 2০ ০১৪ ৩০৬ 

»]তক ব্রত কথন ১.৮ * ০০ ০০ ০০৯ 

অধায়ণ ধশ্ম কখন ০ 
অনধ্যায় কথন ১১৮ ০ 25 2 ০৮ 

প্রক্কুত স্্রতক ব্রত ৰর্ণন 2১, 

ন্রতক প্রকখণ সদাণ্ত ১ 22 হত তত, 

ছিজাতিধশ্ম প্ররণ আরস্ত ৮ তত তত 
পর্যাষিত অত চোজনবিধি ** 

পৃষ্ঠে 

৫৬ 

৫৭ 

৫) 

১০৩ 

৯১১৩ 

১০৫ 

তং 



সুটীপত্র | 1 

প্রকরণ ১", ১০ 22 ১22৮৩ পটে পঃক্তি 

ছুপ্ধঘঘূতাঁদির পেয়াপেয় বিচার "২ ১১৫ ২৬ 
অভক্ষ্য পক্ষি মাংসাদি কথন *** ** ১০৭ ১৮, 

মাংস ভক্ষণের বিধি 2 22 তত তত ১5১ ১৯ 

মাংস পরিতাযাগের ফল কথন ১2 ১২১৩ ১১ 

" ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত ১ 2 তত ১১৪ ৭ 

দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ আরস্তু ১ ৮ ০ ১১৪ ৮ 

লেপরহিতস্পর্শনাত্র দুষিত দ্রবোর শুদ্ধি 

কথন *.. 252 25 555 তত হত 2০০ ১১৪ ১ 

লেপযুক্ত বস্তুর শুদ্ধি কথন *** তত ১১৬ ১৮ 
ভূমি প্রভূতির শুদ্ধি কথন ** 2িত 25 ১২০ ৫ 

অপবিত্র বস্তু পুষ্ট স্বর্ণাদি পাত্রের শুদ্ধি 

বার: :5৬, ও. 85 কি 5 উতর ১8৬ ১২৩ ২১ 

দ্রব্শুদ্ধি প্রকরণ সমাপ্ত -* ৮৮ তি ১২৯ ৮ 
দানধর্ম প্রকরণ আর্ত ১. ১১ ১০০, ১২৯ ৯ 

দানপাত্রের প্রশংসা ৮ 2 তাত তি ১২৯ ১০ 

অপাত্রে দান শিষেধ ৮ তিন তত তত ১৩১ ১ 

দান গ্রহীতার প্রাতি নিষেপ বাক্য * ০ ১৩২ ১ 

স্পাত্ধে গোদানের বিধি 2 হাত তত ১৩২ ৯ 

গোঁদানের বিশেষ কথন * 222৩ ১৩৩ ১ 

গোদানের কল বর্ণন ০৮ তত তত 2 ১৩৩ ৮ 
গোদানের সদৃশ ফলদায়চ কম্ম কথন -*** ১৩৪ ১২ 

দানগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র দান গ্রহণ ন। 

করিলেও দাতার যে ফল লাত হয় তাহ! 

কথন *** 2০১০০252৮৮০ ৩০৯ ১৩৬ ২৩ 

কিনিমিত্ত দ্ত দ্রব্য তাপ করিবে না তা- 



1%০ সচীপত্র | 

প্রকরণ 

হার কারণ কথন *** ১১১: 2৮ 2৮ 2০ 

গাঁনধর্ম প্রকরণ সমাণ 

শ্রা্ধ প্রকরণ আয়ন্ত *' 

পার্রণ ও একোদ্দিষ্টঠ শ্রান্ধের লক্ষণ 

কথন *** 2522৮55৮25৮ ৯৮০ ৯০৯ 

শ্রাদ্েন্ন কাল নিরূপণ 

শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্ম কখন *** তত 

তাগযোগ্া[ত্রাঙ্গণ কথন 

পার্বণ শ্রাদ্ধের প্রয়োগ *** 

ইরিনা ররর 2:5৮. 

'একোদ্দিক্ট শ্রান্ধকথন "1 তত তা তত 

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কথন 

একোদিষ্ট শাদ্ধের কাল কথন 

নিত্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যশ্রান্ধ সকলের শেষ 

বিধি ৪: :885. ড- ৬৫1,565 8855 

আাঁদ্ধদত্ত দ্রব্য বিশেষ দ্বার। ফল বিশেষ 
কথন 7. 25 ৩৩, 5 তত 85-25 

শাদ্ধে তিথি বিশেষে ফল বিশেষ কথন 

নক্ষত্র বিশেষে ফল বিশেষ কথন -** 

শ্রাদ্ধ প্রকরণ সমাপ্ড 

গ্রণপতিকল্প আর্ত 

গণপতির বিক্প বিনাশকত্ব কথন 

বিঘ্বের শান্তিকর্ম বিধান 

গণপতিকল্প সমাপ্ত 

শান্তিপ্রৰণ আরগু 

পৃষ্ঠে 

১৩৭ 

১৬১ 

১৬৩ 

পক্তি 



প্রকরণ 

শনির বিধি ৭ ক ৯০।ত152০, 

গ্রহ কথন *** তত ১০০ 

গ্রহপুজা কথন 
এগ্রহনক্্রকথন ** তত তত, 

* গ্রহদিণের সমিধ্ কথন 

গ্রহদিগের ভোজন দ্রব্য কথন 

এহদিগের দক্ষিণ] কখন 

গ্রহশান্তি প্রকরণ সমাপ্ত 

' রাজধন্ম প্রকরণ আরস্ত *ত ঠা তত তত 

রাজার লক্ষণ 

প্রি লক্ষণ *** 5১, ৬৩৬ ৮৫৪ ৪৪৬ 

গ্ল'রাহিত লক্ষণ ..* 2০2 

রাঁজসুয় প্রভৃতি যজ্ঞ এবং ব্রাক্ষণ দিগকে 

দান করা রাজার কর্তব্য 

কিরূপ ব্রাঙ্গণকে দানকর। উচিত তাহ। 

কথন 

লেখ্য প্রণালী কথন *** ** 2 ৯ 

বাজার নিবাস স্থানকথন *** ১, 

অধিক]রিগণকে নিয়োগ করিবার বিধি 

যুদ্ধাদি দ্বার অর্জিত দ্রব্দানের ফলা- 
ধিক কথন *** 2 ৩৭ 2৩০5 

কট যুদ্ধ ৭। করিয়া যুদ্ধে স্বত্যুর ফল কথন 

রাজার আয়, ব্যয়, চর ও দুত প্রেরণ, 

সৈন্য দর্শন, গুভূতি সমস্ত রাজকীয় কার্ষ্য 

পর্যবেক্ষণ করিবার বিধি ** 22 

২০৩ 

২০৭ 
২০৮ 
২০৯ 
২০৯ 

১০ 

২১১ 

২১ 



11 সূচীপত্র । 
প্রকরণ ** তিতা তাগি তত ১৮০ ০০০ 

প্রজ| পালনের যল কথন *** ** ১ 

কিরূপে তক্করাদি হইতে প্রজা রক্ষা ক- 

রিবে তাহার বিবরণ 

অন্যায় পুর্বক কোঁষরৃদ্ধিকারি রাজা4 

ফল কথন 

পরদেশ বশীভূত হই;ল তদ্দেশীয় আচার 

ও ব্যবহার অন্থসারে রাজার পররাষু শা- 

সন করিবার বিধি 

রাজার মন্ত্রিগণের মহিত মন্ত্র! করিবার 

বিধি :১ ৮ তত ৩, 

সামাদি উপায় কথন *** *** ১৮০৮, 

"ক্রুর প্রতি:যাত্র'র কাল ত্রূপণ *** *** 

রাজযাঙ্গ কথন 

অধর্ম দড করিলে রাজার যে ধল লাভ 

হয় তাহ] কথন 

ধর্ম দণ্ডের ফল কথন 

ত্রনরেণ্প্রভৃতি পরিণাণ কথন 

তামুপরিমাণের বিশেষ কথন 

শ]স্পরিভাষ। কথন 

খিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বিধান কথন 

দণ্ডদানের কারণ কথন *** ০০১০ ০১, 

রাজধর্ম প্রকরণ সমাপ্ত 

পৃষ্ঠে 

২১৫ 

২১৩৬ 

২১৮ 

২১৮ 

২২০ 

২৪ 

২২৫ 

২২৬ 

২২৮ 

২৩০ 
২৩১ 

১৩১ 

২৩২ 

২৩২ 

পংস্তি 

সক 

১১ 

১৫ 

১৭ 

৯ 



মিতাক্ষরা ৷ 

আগচারাধ্যায়। 

গ্রন্থকর্ত। গ্রস্থারস্তে বিত্ব-বিঘ।তের জন্য দেবতা-নামোচ্চারণ- 

স্বৰপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। ধর্ম, অধর্মা এবং ধর্মাধর্মের 
বিপাকত্রয় (জাতি, আমু.ও ভোগ্ন) ধর্পের বিপাক, ( উত্তম 
জাতি লাভ, দীর্ঘ-জীবন এবং উৎকৃষ্ট ভোগ ) অধর্্ের বিপাক 

( অপকৃষ্ণ জাঁতিতা, অণ্প জীবন ও অপর্ৃষ$ট তোগ ) এই 

তিনটি এবং পঞ্চ ক্লেশ--অজ্ঞান, অহমিকা, বিষয়ে অত্যন্ত 
অনুরাগ, সর্ব জনে বৈর ও মরণ-ভয়, যে ঈশ্বরের সততায় এই 
দশ পদার্থ প্রাণি-সকলকে আশ্রয় করে এবং ষে ঈশ্বর এই 
দশ পদার্থ-কর্তৃক ম্পৃউ নহেন, এতাদশ প্রণব-পদ-বাচ্য ষে 
বিষু, তাহাকে বন্দন করি। 

০০০ 

গ্রন্থ প্রয়োজন। 
যাজ্ঞবচ্ক্য মুনির প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, যাহা! বিশ্বকপ নামক 

পণ্ডিতের কঠোর উক্তি ও বনু অক্ষরে অতিবিস্তৃত, তাহ! 
বালকদিগের বুদ্ধি-গে।চরার্থ সরল-শব্দে এবং অন্পাক্ষরে 
আমা-কর্তৃক বিবেচিত হইতেছে। 



২ মিতাক্ষরা। 

আচারাধ্যায় | 

উপোর্বাত প্রকরণ আরস্ত |] ১11 

যোগীম্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপুজা সুনযোহ ব্বন্। 

বর্ণাশ্রমেতরাণাং নে] বৃহি ধর্মানশেষতঃ ॥ ১। 

শ্রবণ-ধারণ-যোগ্য সামশ্রবা-প্রভৃতি মুনিগণ সনকাদি মুনি- 
গণের অগ্রথণ্য যাজ্ঞবল্ক্য নামক মুনিকে কায়-মনো-বাক্যে পুজা 

করিয়া বলিলেন, ব্রা্গণ-প্রভৃতি ব্ণ-সকলের, ব্রহ্মচারি-প্রভৃতি 

আশ্রমি-সকলের ও অন্ুুলোম প্রতিলো ম-জাত (উন্নত অবনত 
গর্তজাত) মুর্ধাবসিক্ত-প্রভৃতি জাতিগণের আচরণীয় স্মৃতি- 

.শীস্ত্রোক্ত ছয় প্রকার ধর্ম, যাহাতে ব্রাঙ্ষণ নিত্যই মদ্যপান 

পরিত্যাগ করিবে ইত্যাদি বর্ণধর্মা ১ অগ্রিতে হোম, যজ্ঞকাষ্ঠ 

সংগ্রহ ও ভিক্ষা আহরণ আদি আশ্রম-ধর্ম ২, কেবল ব্রক্ষচারি 

ত্রা্ষণ জাতির পল।শ কাষ্ঠ-নির্শিত দণ্ড আবশ্ঠক ইত্যাদি বর্ণা- 
শ্রম ধর্ম ৩ শাস্ত্রোক্ত অভিষেক-প্রভাতি গুণ-সম্পন্ন রাজার 

গ্রজা-পালনাদি গু৭-ধর্্ম 9, শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অকরণ ও নিষিদ্ধ 

কার্যের আচরণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত-ৰপ নিমিতৃ-ধর্ম ৫, সকল 

প্রাদীরই হিংসা করিবে ন1 ইত্যাদি ত্রাহ্গণ-প্রভৃতি চাগ্ডাল- 
পর্যন্ত জাতিগ্রণের আচরণীয় অহিংসাদি বেদোক্ত সাধারণ 
ধর্ম ৬, বিস্তার-পুর্বক আমাদিগকে বলুন। 

« শৌচ ও আচার শিক্ষা আবশ্যক” এই হেতু আচার্ষ্য 
করণ বিধি-প্রযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজনাদি কথন 
নীতির ন্যায় উপযুক্ত অর্থাৎ সপ্রয়োজন, অতএব তাহার ক্রম 

কহিতেছেন যে, উপনয়নের পুর্বে ইচ্ছ'মত আচরণ, ইচ্ছামত 



আচারাধ্যায়। ৃ ৩ 

বাক্য কথন ও ইচ্ছামত আহার, উপনয়নের পরে বেদপাঠের 
পুর্বে ধর্মশানস্ত্রের অধ্যয়ন, পরে ধর্মশাস্ত্রে কথিত যম ও নিয়ম- 
যুক্ত ব্যক্তির বেদপাঠ, তদনন্তর বেদের অর্থ শিক্ষা, তৎ পরে 
তাহার আচরণ কর্তব্য; এই শাস্ত্রে যদিও ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ, নির্দিউ আছে, তাহা হইলেও তন্মধ্যে ধর্মের প্রা- 
ধান্য-হেতুক ধর্ম শব্দের উল্লেখ হইল, অন্যের প্রাধান্য বলা 
উচিত নয়। অর্থের মুল ধর্ম, ধর্মের সুূল অর্থ, ইহার 
বিশেষ বলা হয় নাই; যেহেতু অর্থ ভিন্ন জপ, তপ ও 

ীর্থ-যাত্র।দি-দ্বারা ধন্ম আচরণ হইয়া থাকে, ধর্ম ভিন্ন কোন 
মতে অর্থ-সঞ্চয় হয় না, কাম ও মোক্ষও এইবপ ॥১॥ 

এইৰূপে পুষ্ট হইয়া কহিতেছেন,_-_- 

খিখিলাস্তঃ স যোশীন্দরঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্বীন্মুনীন্। 

যন্মিন দেশে মৃগঃ কুষ্তন্তন্মিন ধর্মীনিবোধত ॥ ২॥ 

মিখিল। নাম নগরীতে স্থিত সেই যোগীশ্বর যাঁজ্ঞবল্ক্য 
কিঞিঃৎ কাল চিন্তা করিয়৷ ইহারা শ্রবণের অধিকারী ও বিনয়- 

পূর্বক জিজ্ঞ।সা করিতেছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 

শুন! যেদেশে কৃষ্চসার মৃগ স্বেচ্ছামতে বিহার করে, সেই 

দেশেই বক্ষ্যম[ণ ধর্ম সকলের আচরণ ও শৌচাচারাদি শিক্ষা 
করিবে ॥ ২। 

বক্তব্য শৌচাচারাদি ধর্ম শিষাগণের জ্ঞাত হওয়া কর্তৃব্য, 
তাহা কোথ! হইতে অবগত হইবে, ইহাতে কহিতেছেন,-- 

পুরাঁণন্যায়দীমাংস। ধর্মশাস্তাঙ্গ মিশ্রিতাঃ। 

ব্দাঃ স্থানানি খিদ্যানাৎ ধর্মসা চ চতুর্দশ ॥ ৩॥ 



৪ , মিতাক্ষর]। 

ব্রাঙ্মাদি পুরাণ সকল, ন্যায় (তর্কবিদ্য1), বেদ-বাঁক্য বিচার- 
বপ মীমাংসা, মন্ুসংহিতাদি ধর্শশাস্ত্র ১ শিক্ষা কণ্প, নিরুত্ত; 
ছন্দঃ জ্যোতিঃশান্ত্র, ব্যাকরণ, খণ্ধেদ) যজুর্বেদ, সামবেদ 

ও অর্বববেদ, এই চতুর্দঘশ-বিদ্যা জ্ঞান এবং ধর্মের হেতু, 
শাস্্র হইতে জ্ঞান ও ধর্মের উৎপত্তি হয়; অতএব ব্রাহ্মণ, 
ক্ষক্রিয় ও বৈশ্ট, এই তিন বর্ণের এই সকল শাক এবং তদস্ত- 

ভরত ধর্মশান্ত্রও অধ্যয়ন করা কর্তব্য। ত্রান্মণগ্ণ বিদয প্রাপ্তি 
ও ধর্নানুষ্ঠানের নিমিত্ত অধ্যয়ন করিবেন, ক্ষভ্রিয় ও বৈশ্য 

কেবল ধর্্মার্ধে অর্থাৎ ধর্ম আচরণের জন্য অধ্যয়ন করিবে। 
বিদ্যাস্থান উদ্দেশ করিয়া শঙ্খ সেই প্রকার কহিয়াছেন যে, 

“ এই ধর্শাশাস্ত্রগুলি ত্র।ঙ্গণ অধিকার করিবেন, তিনিই অন্যন্য 

জাতিকে উপদেশ দিবেন মনুও দ্বিজগণের ধর্ম্মশান্ত্র পাঠে 

অধিকার ও ব্রাঙ্মণের ধর্ম-শান্ত্র অধ্যাপনে অধিকার কহিয়া- 

ছেন, অন্য জাতির অধ্যাপন! কার্য্যে অধিকার নাই, ইহা! 
কহিতেছেন যে, গর্ত/ধান অবধি অন্তোঞি অর্থাৎ শরীর দাহ 
পর্ষান্ত সংস্কার মন্ত্র অর্থাৎ সংস্কার-ঘারা যাহাদিগের ক্রিয়া 

হইয়া থাকে, এই ধর্মশান্ত্রে তাহাদিগেরই অধিকার জানিবে, 
অন্য কাহারও অধিকার নাই। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যতু-পুর্বক 
ধর্মশাস্্র অধ্যয়ন করিবেন ও শিবষ্যগণকে উত্তম ৰপে অধ্য- 

য়ন করাইবেন, অন্য কেই অধ্যয়ন করাইতে পারিবে না॥ ৩। 
ধর্মশান্্রকি কি তাহা কহিতেছেন,__- 

মন্ববিবিষহারীতযাজ্ঞবজ্ক্যোশনোইঙ্গিরাঃ। 

যমাপন্তব্বনন্বর্তীঃ কাত্যাষনরূহস্পতী ॥ ৪ ॥ 



আচারাধ্যায়। ৫ 

পরাশরব্যাসশঙ্ঘলিখিত1 দক্ষগেখতমেখ। 
শাভাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্্মশান্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৫ ॥ 

মন্তু, অত্রি, বিষণ, হারীত, বাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, 

আপন্তম্ব, সব্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্ঘ, 

লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, ইঙ্কারা ধর্ম- 
শান্ত্রপ্রণেতা, তভভিন্ন বৌধায়ন-প্রভৃতির কৃত ধর্ম-শান্ত্র আছে, 
ইহা বহুবচন-দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এই সকল ধর্ম্ম- 

শাস্ত্রের প্রত্যেকের প্রামাণ্য থাকিলেও আকাজ্গা হইলে 

অন্য শাস্ত্রের অপেক্ষ। করিবে; মতদ্বৈধ হইলে বিকণ্প বিধি 
জানিবে। 

এই বিধান ক্রমে যাজ্জঞবল্কের কথিত এই শাস্ত্র (পুস্তক) 
অধ্যয়ন কর্তবা, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । ৪1৫ ॥ 

ধর্মের উৎপাদক হেতু-সকল কহিতেছেন,___ 

দেশে কাল উপাষেন দ্রব্যং শ্রদ্ধানমন্বিতম্। 

পাত্রে প্রদীষতে যত্তুৎ সকলং ধর্মলক্ষণম ॥ ৬ ॥ 

যে দেশে স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণসার মৃগ বিহার করে, সেই দেশে ও 

সংক্রান্ত্য।দি কালে, শাস্ত্রোস্ত কার্ধয-বিধান-ৰূপ উপায়, দান- 

গ্রহণাদি দ্বার! প্রাপ্ত গে প্রভৃতি ধনৰপ দ্রব্য, শ্রদ্ধার সহিত 

উপযুক্ত পাত্রে প্রদান, যাহা আর পুনর্ধবার স্বয়ং গ্রহণ না করে 
ও যাহাতে গ্রহণকারীর নিজ স্বত্ব জন্মায় এমত দান, ধর্মের 
উৎপাদক হয় এবং শাস্ত্রোস্ত জাতি গুণ যাগ-হোমাদি অন্য 

কার্য্যগুলিও ধর্মের উৎপাদক হেতু হইয়া থাকে। জাতি, গুণ, 
দ্রব্য ও ভাবার্থ এই চারি প্রকার ধর্মের কারক, ইহা উক্ত হুই- 



৬ মিতাক্ষর।। 

তেছে, তন্মধ্যে সকলগুলি ও প্রতোকে শান্ট্রোন্ত বিধান ভ্রমে 

এবং শ্রদ্ধা-পুর্ববক কৃত হইলে ধর্মের উৎপাদক হইবে ॥ ৬॥ 
ধর্মজ্ঞাপক হেতু সকল কহিতেছেন,-__ 

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিযমাত্মনঃ। 

সম্যক্ সন্কল্পজঃ কামে! ধর্মুলশিদ্ৎ স্মৃতম॥ ৭ ॥ 

শ্রগতি (চারি বেদ), স্থৃতি (ধর্মশজ্র), মনু কহিয়াছেন যে, 
£শ্রতিকে খকৃ-প্রভৃতি চারি বেদ ও স্মৃতিকে ধর্মশান্ত্রস্বৰপ 
জানিবেঃ এবং এইৰূপে শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ সাধুগণের 
আচার অর্থাৎব্যবহার এবং শাস্ত্রোক্ত বিকম্প বিষয়ে যাহাতে 

আপনার মনের তু, যেমন “ গর্তামে ও জন্মমবধি অষ্টম 
বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়৷ কর্তবা, এস্থলে কর্ত(র যাহা 

ইচ্ছা তাহাই নিয়ম জানিবে” এবং শাস্ত্রে অনিষিদ্ধ মানসিক 

কামনা যেমন ভোজন কাল ভিন্ন সময়ে জল পান করিব না, 

ইত্যাদি নিয়ম এই সকল ধর্মের প্রমাণ স্বৰপ জানিবে। এই 

সকলের পরম্পর বিরোধ হইলে পুর্ব পুর্বব যাহ! উক্ত হইয়।ছে, 
তাহাই বলবান্ জানিবে ॥ ৭॥ 

দেশ কালাদি ও ধর্মের উৎপাদক হেতু উদ্দিত হইয়াছে, 

ইহার অপবাদ কহিতেছেন,__- 

ইজ্যাচারদমাহিংসাদানন্বাধ্যাকর্মণাম। 

অধন্ত পরমে] ধর্শো যদ্যোগেনাজ্দর্শনম ॥ ৮ ॥ 

যজ্ঞ, আচার, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অহিংসা) দান ও বেদধ্যয়ন, 

এই সকল কর্ম অপেক্ষা যোগের দ্বারা যে আত্মজ্ঞান, তাহাই 

পরম ধর্ম, এ পরম ধর্ম যোগ-দঘ।রা৷ আত্মজ্ঞান সাধনে দেশ- 

কালাদি নিয়ম নাই, তাহা উক্ত আছে ষে,* যে স্থলে এক 



আচারাধ্যায়। ? 

ঈশ্বরের প্রতি মন সমর্পণ করাধায়, সে স্থলে দেশ-কালাদির 

বিশেষ নিয়ম নাইঠ॥ ৮॥ 

ধর্মের উৎপাদক দেশ-কালাদি ও ধর্ম জ্ঞাপক শ্রুতি স্মৃতি- 

বাক্যে পরম্পর সন্দেহ হইলে তাহার নিশ্চয়ের কারণ কহি- 
তেছেন,-- 

চত্বারো। বেদসর্কজ্ঞাঃ পর্য্রৈবিদামের ব1। 

সাব্তে যং স ধর্মঃ সাদেকো বাধ্যাযম্বিভতমঃ ॥ ৯ ॥ 

সর্ব বেদ-শান্ত্বের ও ধর্মশান্ত্রের জ্ঞানী চারিজন ব্রাহ্মণ ব 

ত্রিবেদ শান্ত্রর ধর্মম-জ্ঞানী ত্রাহ্মণ-সমুহকে পৰ্ৎ (সতা৷ ) বল। 
যায়, কিম্বা আত্মতত্ব-জ্ঞনীর মধ্যে প্রধান এবং বেদ-শাস্ত্ 
নিণীতি ধর্মজ্ঞানী এক জন যাহা! বলিবে, শলতি-প্রভৃতির বিরোধ 

স্থলে তাহাই নিশ্চিত ধর্ম হইবে ॥ ৯॥ 

উপোদবাত প্রকরণ সমাপ্ত ॥১॥ 

শান্্রারস্তে শাস্ত্রের নির্বিত্ে সমাপ্তি নিমিত্ত দেশ, কাল 

এবং প্রশ্ন ও প্রশ্ন-নির্ণয় এই চতুউয়-স্বৰপ যে উপোদবাত 
পদার্থ, উহা! * যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যমিত্যাদি+ নয়টি শ্রেক-ছার। 
সমুদিত হইল। 

সরি 

ব্রন্মচারি প্রকরণ আরম্ত ॥ ২॥ 
বর্ণধন্প কথনের প্রথমে বর্ণ (জাতি) কহিতেছেন)--- 

ব্রহ্মক্ষ্রিযবিট্শুদ্র। বর্ণাস্তবাদ্যান্ত্রযো ছিজাঃ। 

নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তান্তেষাৎ বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিযাঃ ॥ ১০ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র, এই চারি প্রকার জাতি, ইহা- 

দিগের লক্ষণ পরে কখিত হইবে, সেই বর্ণ-সকলের মধ্যে 



৮ মিতাক্ষর। 

্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্থ, এই তিন বর্ণের মাতৃগর্ত হইতে এক- 
বার জন্ম ও যজ্জেপবীত সংস্কার হইতে একবার জন্ম, এইৰপে 

ছুই বার জন্ম হওয়ায় ইহার! দ্বিজ শবে উক্ত হইয়! থাকে । 
এই তিন প্রকার দ্বিজ জাতির গর্ভাধান অবধি শবদাহ্ ক্রিয়া 
সমাধান পর্যযস্ত যে সকল কাধ্য করিতে হয়, সে সমস্তই মন্ত্র 

পাঠ-পুর্ববক সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০॥ 
এক্ষণে সেই সকল ক্রিয়া কহিতেছেন,-__- 

গর্তাধানমতে। পুংসঃ লবনং ম্পন্দনাৎ পুরা । 

যষ্ঠেংউমে বা সীমন্তো মাস্যেতে জাতকর্মণ চ ॥ ১১ ॥ 

অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মানি নিষ্কুমঃ। 

ষষ্ঠেহনপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য যথাকুলম্॥ ১২। 
গর্ভাধান পুংসবন-প্রভৃতি সংস্কার কর্মের নাম ও লক্ষণ 

পরে বক্তব্য, খতু কালে গর্ভাধান কর্ম, গর্তচলনের পুর্বে 
পুংসবন কর্ম ও ষষ্ঠ মাসে ব৷ অউম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ণ 

করিবে; তন্মধ্যে পুংসবন ও সীমন্তোননয়ন, এই দুইটি গর্ত- 
সংস্কার কর্ম, এজন্য এক বার করিলেই হইবে, প্রত্যেক 
গর্ভে করিতে হইবে না; কেন না, দেবল কহিয়াছেন যে, “স্ত্রী 

লোকের একবার গর্্-সংস্ক'র হইলেই সকল গর্তের সংস্কার 
কর! সিদ্ধ হইবে।, 

গর্ভ হইতে কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকর্ম্ম সংস্কার করিতে 

হইবে। একাদশ দিবসে পিতামহ মাতামহ্-সম্বদ্ধ বা কুল- 
দেবতা সম্ব্ধ নাম-করণ কর্ম করিবে। শগ্ব কহিয়াছেন 

যে,“ পিতা কুল-দেবত! সম্বদ্ধ নাম করিবেন: চতুর্থ মাসে 

ুরয্য-দর্শন-ৰপ নিষ্ুমণ কর্ম, বষ্ঠ মাসে অনপ্রাশন কর্ম ও 



আঁচারাধ্যায়। 38. ৭) 

যাহার যেৰপ কুলাচার তদনুসারে চূড়।করণ সংস্কার কর্ণ 
করিতে হইবে, সকল কর্টেই কুলাচার নিয়ম বিচার করিতে 

হইবে ॥ ১১১২ ॥ 

এই সকল কর্ম নিত্য কর্তব্য হইলেও ইহাদিগের আন্ু- 
মৃঙ্নিক ফল কহিতেছেন,_- 

এবমেনঃ সমং যাঁতি বীজগর্ত সমুভ্ভবমূ। 
তুষ্তীমেতাঃ ত্রিযাঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্ত সমক্্রকঃ ॥ ১৩॥ 

উক্ত গর্তাধানাদি সংস্কার কর্মের দ্বার! শুক্রশোণিত-জনিত 

গাত্র ব্যাধি সংক্রামক নিমিত্ত পাপ সকল বিনষ্ট হয়; কিন্তু 

পতিত ব্যক্তি হইতে উৎপন্নত্বাদি দোষ নষ্ট হয় ন!। স্ত্রীলোক- 

দিগেরও উক্ত গর্তধানাদি ক্রিয়। যথা! কালে বিনামন্ত্রেকরিতে 

হইবে; কিন্তু কেবল বিবাহ-কার্য্য মন্ত্র-ঘারা৷ সমাধা করিতে 

হইবে ॥ ১৩॥ 

উপনয়নের কল কহিতেছেন)-_- 

গর্তষ্টমেইষটমে বাকে ব্রাহ্মণস্যোপনাযনমূ। 

রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশাঁমেকে যথাকুলম॥ ১৪ ॥ 

গর্ভাধান অবধি অষম বৎসরে অর্থাৎ ছয় বৎসর তিন 

মাসের পর সাত বৎসর তিন মাস পর্যন্ত গর্তষম, এইৰপ 
একাদশাদি বর্ষ গণন1 বা, জন্মকাল অবধি অষ্টম বৎসরে 

ব্রাহ্মণের উপনয়ন, গর্ভীধান বা, জন্ম অবধি একাদশ বর্ষে 
ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ও তদ্রপ দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্তের উপনয়ন 

কর্তব্য । অন্য স্থৃতিতে আছে যে, «গর্ত অবধি একাদশ 
বৎসরে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ত হইতে দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপ- 

২ 
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নয়ন হইবে কোন কোন মুনি কহেন, লৌকিক রীত্যনুসারে 
 উপনয়ন করিতে হইবে ॥ ১৪॥ প্র 

উপনীষ গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপুর্ববকম্। 

বেদমধ্যাপযেদেনং শোঁচাচারাংশ্চ শিক্ষযেৎ ॥ ১৫ ॥ 

সামবেদাদিতে কথিত স্ব-বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের বিধানক্রমে 

ভূরাদি সতা পর্যন্ত সাত মহাব্যাহৃতি মন্ত্রোচ্চারণ-পুর্ববক 
অর্থাৎ কর্মকাণ্ীয় বেদোক্ত বিধানে গুরু শিষ্যকে উপনয়ন 

দিয়া ও" ভূঃ ও' ভূবঃ ও' স্বঃ ও' মহঃ ও জনঃও তপঃ ও সত্যং 

এই সপ্ত মহাব্যান্ৃতির উচ্চারণ-পুর্ধক গুরু শিষ্যকে বেদা- 
ধ্যয়ন ও শৌচাচার শিক্ষা করাইবেন। গৌতমের অভিপ্রায় 

মতে ও জনঃ পথ্যন্ত পঞ্চ মহাব্যাহৃতি অধ্যয়ন করাইলেও 

হয়। « উপনয়নের পর শৌচাচার শিক্ষা করাইবেন* এইৰপ 
বলাতে বালকের উপনয়নের পুর্বে ও স্ত্রীলোকের বিবাহের 
পুর্বে শৌচ।চারের নিয়ম নাই, অর্থ(ৎ বর্ণধন্ম তিন্ন অপর এই 
সকল পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির সমানই জানিবে ; যেহেতু 

স্ীলোকের বিবাহ উপনয়ন-স্থানীয় ॥ ১৫॥ 
এক্ষণে শৌচাচার কহিতেছেন, 

দিবাসন্ধ্যাস্ত কর্ণসত্রন্মনুত্র উদ ওমুখঃ | 
কু্য্যানমুত্রপুরীষে চ রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ১৬ ॥ 

« দৃক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া! বিষ্ঠা ও মুত্র ত্যাগ 
করিতে হইবে+ এই প্রমাণ থাকায় দক্ষিণ কর্ণে য্ঞন্তুত্র ধারণ- 

গ্রা যদ্যপি গর্ত শবটি সমাদে বিশেষণীভূত আছে, তাহার অন্থয় 

একাদশাদিতে বিরুদ্ধ, তথাপি অথ শব্ান্শাসনমিতি স্থলে লেখকিক 
বৈদিক শব্দের বুদ্ধিতে বিভাগ করিয়। যেমত অনুষঙ্গ হয়, তদ্রপ গর্ত 

শব্দের অন্বয় জাগিবে। 
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পূর্বক দিনে ও সন্ধ্যাকালে উত্তর মুখ হইয়া! এবং রাত্রিকাঁলে 
দক্ষিণ মুখ হইয়া ভম্মাদি রহিত স্থানে মুত্র ও বিষ্ট। তাগ 
করিতে হইবে ॥ ১৬॥ 

আরও কহিতেছেন,__- 

গৃহীতশিন্সশ্োথায স্বভিরত্যুদ্ধ তৈভলৈঃ । 

গন্ধলেপক্ষষকরং শেইচৎ কুর্যযাদতক্দ্রিতঃ ॥ ১৭॥ 

মূত্র ও বিষ্টা পরিত্যাগের পর প্রআব-দ্বার ধারণ-পুর্ববক 
উত্থিত হইয়া অলস ত্যাগ করত উদ্নীত জল ও মৃত্তিকার দ্বার 

যাহাতে মল মুত্রের গন্ধ ও লেপ নাথাকে, এপ শৌচ করিবে, 
জলের মধ্যে শৌচ করিবে না। সকল আশ্রমী লোকের 
পক্ষেই জল ও মৃত্তিকা-শৌচের এই বিধি জানিবে। 

স্বৃতান্তরে মৃত্তিকা! ও সংখ্যার যে নিয়ম তাহা অদৃষ্টীর্থ, 
অর্থাৎ তজ্জন্য শুভাদৃষ্ট জন্ম।(ইবৰে ॥ ১৭॥ 

অন্তর্জান্থঃ শুচে৷ দেশে উপবিষ্ট উদছ্মুখঃ। 
প্রাণব। ব্রান্মেণ তীর্থেন দ্বিজে। নিত্যমুপল্প শে 1১৮॥ 

অশুদ্ধ বস্ত-রহিত স্থানে পাদ্রকাঃ শষ্য ও আসনাদি রহিত 

হইয়া উপবেশন-পুর্ববক উত্তর বা পূর্বমুখে জানু-দ্বয়ের মধ্যে 
হস্ত-দ্রয় রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত-দ্বারা সকল কাঁষ্যেই পর শ্লেকে 
বক্তব্য ব্রাহ্মতীর্থ-ঘারা আচমন করিবেন। স্থিত অর্থাৎ 

দণ্ডায়মান হইয়া; শয়ন করিয়া, নত্র-শরীরে, গ্রমন করিতে 

করিতে, দক্ষিণ মুখে ও পশ্চিম মুখে আচমন করিবে না; 

শুদ্রাদির পক্ষে এৰপ বিধি নহে। আচমনের পুর্বে পাদ 
প্রনক্ষালন করিবে। অন্য অন্য আশম-গত হইয়াও আচমন 
করিবে ॥ ১৮॥ 
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তীর্থের লক্ষণ কহিতেছেন,- 

কনিষ্ঠাদেশিন্যন্ুষ্টমূলান্যগ্রং করস্য চ। 
প্রজাপতিপিতৃত্রক্মদেবতীর্ঘান্যন্ুক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥ 

কনিষ্ঠ অন্গুলির মুলে প্রজাপতি-তীর্ঘ, তর্জনী অঙ্গুলির 
মুলে পিতৃ-তীর্ঘ» অনুষ্ঠ অন্ুলির মুলে ব্রাক্ম-তীর্থ ও সমস্ত 
অঙ্ুলির অগ্রভাগে দৈব-তীর্ধ ক্রমে জানিবে ॥ ১৯ ॥ 
আচমনের প্রকার কহিতেছেন,__ 

তরিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুম্ম.জ্য খান্যন্ভিঃ সমুপস্পুশেৎ। 

অস্ভিস্ত প্রক্কতিস্থাভিহাঁনাতিঃ ফেনবুদ্ধদৈঃ ॥ ২০ ॥ 

কোন দ্রব্য সংযোগ-রহিত, ফেন বিষ্ব-রহিত, বৃঝিজল ও 

শুদ্রাদি স্পৃষউ জল ভিন্ন স্বাভাবিক নির্শাল জল তিন বার পান 
করিয়া অন্ুষ্ঠ-সুল-দ্বার। ছুই বার মুখ মার্জন-পুর্ধবক নামিকা, 
চক্ষু ও কর্ণ-চ্ছিদ্রে জলস্পর্শ করিবে ॥ ২০॥ 

জল স্পর্শের পরিমাণ কহিতেছেন,”__- 
হৃৎক্তালুগাতিস্্ ষথাসংখ্যং ছিজাতযঃ | 

শুদ্ধেরন স্ত্রী চ শুদ্রশ্চ সরুৎ স্পৃষ্টাভিরস্ততঃ ॥ ২১॥ 

ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্স্ত গত, ক্ষত্রিয়ের ক পর্য্যন্ত গত ও বৈ- 

শ্ের তালু পর্যন্ত গত জলের দ্বার! শুদ্ধি এবং স্ত্রী, শুদ্র ও অন্ুপ- 
নীতের একবার তালু পর্য্যন্ত গত জলের দ্বার! শুদ্ধি হয় ॥ ২১ 

আনমকৈবতৈর্শ্ৈর্মর্জনং প্রাণসংযমঃ। 

সূর্যযস্য চাপুযুপস্থানং গাষজ্যাঃ প্রত্যহ জপঃ ॥ ২২ ॥ 

শাস্তে লিখিত মতে প্রাতঃল্নান, আপোহিষ্ঠ। ইত্যাদি মন্ত্র- 

দ্র! মাজ্জন, পরে বক্তব্য লক্ষণ প্রাণায়াম, সুর্যের উপাসনা- 

ঘটিত মন্ত্র-্বার! সুর্যের উপস্থান ও প্রতি দিবস “ তৎ সবিতু- 

বরেণ্যমিত্যাদি + গায়জ্রী জপ করিতে হইবে । ২২॥ 
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প্রাণায়ামের লক্ষণ কহিতেছেন,--__ 

গাযভ্রীং শিরসা সার্ধাং জপেছ্যাহৃতিপুর্ববিকাম্। 

প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরষং প্রাণসংযমঃ ॥ ২৩॥ 

সুখ ও নাসিকা-সঞ্চারী বায়ু রোধ-পুর্ববক “ ও" ভূঃ ও ভুবঃ 
ও" স্বঃ, এই প্রণব-সংযুক্ত ব্যান্ধৃতি মন্ত্র তিনটি উচ্চারণ করিয়া 

“ আপোজ্যোতিরিত্যাদদি* শিরোমন্ত্রসংযুক্ত গায়স্রীকে মনে 
মনে তিন বার জপ করিবে। এঁ সময়ে প্রাণ-বাযুর সংযমন 
করাকে সর্ধস্থলে প্রাণায়াম কছে ॥ ২৩॥ 

প্রাণানাষম্য সংপ্রোক্ষ্য ভূচেনাকৈবতেন তু। 

জপন্নানীত সাবিত্রীং প্রত্যগাতারকোদয1ৎ ॥ ২৪॥ 

সন্ধ্যা প্রাক. প্রাতরেবং হি তিষ্টেদাুর্য7দর্শনাৎ। 

অগ্রিকার্ধ্যং ততঃ কুর্যযাৎ সন্ধ্যযোরুতযোরপি ॥ ২৫ ॥ 

সম্পুর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দর্শন-যোগ্য সময়ের নাম দিবা তত্ভিন্ন 
সময়ের নাম রাত্রি। যেনময়ে হুর্যযমগ্ডুল খণ্ড বোধ হয়, 

তাহার নাম সন্ধি; দিব! ও রাত্রির সন্ধি, অর্থাৎ মিলন সময়ে 

যে ক্রিয়। কর! হয়, তাহার নাম সন্ধ্যা বলিয়া জানিবে। 

প্রণায়াম করিয়া “ আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি + জল-দৈবত্য তৃচ 
অথাৎ খক্ মন্ত্রঘার! শ্বদেহে জল প্রোক্ষণ-পুর্বক নক্ষত্র 
উদয় কাল পর্যান্ত পশ্চিম-সুখ হইয়া গায়ত্রী জপ করত সায়ং 
সন্ধ্যা করিবে; সেই প্রকার হুর্য্যোদয় কাল পর্যন্ত পুর্বব-মুখ 
হইয়। প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে। অনন্তর, উতয় সন্ধা! সময়ে স্ব- 
শাখ1-বিহিত বিধি-পুর্বক অগ্নিতে সমিৎ অর্ধাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হোম 
করিবে ।॥ ২৪। ২৫॥ 

ততোইভিবাদযেছ্দ্ধানসাবহমিতি ববন্। 
গুরুঞ্ণেবাপুুপালীত স্বাধ্যাবার্থং সমাহিতঃ ॥ ২৬॥ 



১৪ মিতাক্ষর। | 

অনন্তর, বৃদ্ধ ও গুরু-প্রভৃতিকে «আমি অমুক; এইৰূপ 
আপনার নাম কহিয়া অভিবাদন অর্থাৎ প্রণাম করিবে এবং 

বেদপাঠের নিমিত্তে স্থস্থচিত্ত হইয়! পরে বক্তব্য লক্ষণ গুরুর 
উপাসন। করিবে, তাহার সেবা করিবে ও অধীন থাকিবে ॥২৬। 

আহ্ুতশ্চাপ্যধীযীত ল্ধং তস্মৈ নিবেদযেহ। 

হিতং তম্যাচরেলিত্যৎ মনোবাককাযকর্মাভিও ॥ ২৭ ॥ 

গুরুকে স্বয়ং বিরক্ত না করিয়া গুরু আহ্বান করিলে 

অধ্যয়ন করিবে এবং যাহা কিছু পাইবে, তাহা গুরুকে নিৰে- 
দন করিবে । কায়, মন, বাক্য ও কর্ম-ঘার! সর্ধদ! গুরুর 
হিত চেষ্টা করিবে। গুরুর অসম্মতিতে কোন কার্য করিবে 

না ও গুরুকে দর্শন করিবার সময়ে গৌতমের কথিত মত 

ক প্রাবরণাদি ত্যাগ করিবে ॥ ২৭॥ 

কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবি শুচিকল্যাহনস্ুযকাঃ। 

অধ্যাপ্য। ধর্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিভদাঃ ॥ ২৮ 

উপকার ম্মরণ, দয়া, গ্রন্থের অর্থ-ধারণ-শক্তি, অন্তর্বাস 

শুদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক স্তুস্ৃতা, অপরের দো প্রকাশ 
না করিয়৷ গুণ-মাত্র প্রকাশ করা, সাধু-স্বভাব, সেবা-কার্ষ্য 

সামর্থ্য, বন্ধুতা, জ্ঞানান্তর দান ও ধন দান-শক্তি, এই সকল 
গুণ সমস্তই হউক ব কিঞ্চিৎ অপ্প হউক বে শিষ্য দৃষ্ট হইবে, 

গুরু ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন ॥ ২৮॥ 

দণ্ডজজিনোপবীতানি মেখলঞেব ধারযেৎ। 

ব্রাহ্মণেষু চরেভৈক্ষ্যমনিন্দ্যাঅবত্তযে ॥ ২৯ ॥ 
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা। 

ব্রান্ণক্ষভ্রিযবিশাং ভৈক্ষ্যচর্ষ্য1 যথাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥ 

অন্য অন্য স্মৃতিতে লিখিত মত পলাশ কাণ্ঠাদি নির্শিত 
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দণ্ড, কঞ্চসারাদি মগের চর্ম, কার্প স-প্রভৃতি-দঘবার! কৃত যজ্ঞো- 
পবীত ও মুঞ্জ অর্থাৎ শর-প্রভৃতিতে কৃত কটিদেশ-বন্ধনী 
মেখল৷ ব্রাহ্গণাদি ব্রহ্মচারী ধারণ করিবে । 

পুর্ববোস্ত দণ্ডাদি ধারী ব্রহ্মচারী পাতকাভিশস্তাদি ভিন্ন 
স্বস্বকর্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের নিকটে আপনার জীবন ধার- 
ণের নিমিত্ত ভিক্ষা করিবে, পরের নিমিত্ত ভিক্ষা করিবে না; 

অর্থাৎ পরের মধ্যে গুরু, গুরু-পত্বী ও গুরু-পুভ্র ভিন্ন অন্য 
ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিবে না। উক্ত প্রকারে ভিক্ষা প্রাপ্ত 

দ্রব্য গুরু কিন্ব। গুরু-পুভ্রাদিকে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগের 
অনুমতি-ক্রমে আপনি ভোজন করিবে । এস্কলে ব্রাহ্গণাদি 

্রহ্মচারী ত্রা্গণের সম্ভব থাকিলে পুর্ববোস্ত ব্রাঙ্গণ জাতির 
নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের অভ।বে ক্ষত্রিয়ের 

নিকট, তদভাবে বৈশ্বের নিকট করিবে, অর্থ(ৎ সেইৰপ ক্ষত্তিয়- 
প্রভৃতি ব্রক্ষচারী স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি জাতির 

নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে । ব্রাহ্মণাদ্ির অসস্ত।- 

বনায় অথবা আপৎ কালে সর্ব বর্ণের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ 

করিতে পারিবে । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্রন্মচারী * ভবতি তিক্ষাং 
দেহ * ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী “ভিক্ষাং ভবতি দেহি * ও বৈশ্য ব্রহ্গ- 
চারী *'ভিক্ষাং দেহি ভবতি* এইৰপ বাক্য উচ্চারণ করিয়। 

ভিক্ষা! করিবে ॥ ২৯। ৩০॥ 

কতাণ্নিকার্যো। ভূক্গীত বাঁগ্বতে! গুর্ধনজ্ভয1। 

আপো]শন ক্রিযাপুর্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎ্সফন, ॥ ৩১ ॥ 

পুর্ব্বোক্ত বিধি ক্রমে ভিক্ষা! গ্রহণ করিয় গুরুকে সমপণ- 

পুর্ধ্বক গুরুর অনুমতি ক্রমে হোম কার্ষ্য সমাধ। করিয়া মৌনী 
হইয়া অর্থাৎ কথা না কহিয়। অন্নের পুজা করিয়৷ ও নিন্দা 



১৩৬ মিতাক্ষরা । 

না করিয়া “ অমুতোপস্তরণমসি ? ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পুর্ববক 
ভে।জন করিবে। সন্ধ্যা! সময়ে হোম কার্য না৷ করিতে পারিলে 
অন্য সময়েও করিবে; কিন্তু ইহ৷ তৃতীয় বার প্রাপ্তির জন্য 
নহে ॥ ৩১॥ 

ব্রহ্মচর্ষ্যে স্থিতে! নৈকমন্নমদ্যাদনাপদি। 

ব্রাহ্মণঃ কামমশ্্ীধাৎ শ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়যন্ ॥ ৩২ ॥ 

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিত ব্রাহ্গণাদি ব্রক্মচারী বাক্তি ব্যাধ্যাদি 

আপর্দ না থাকিলে কেবল একের অন্ন ভোজন করিবে ন|। 

্রক্মচারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মধু ও ছাগাদি মাংস 
তিন খাদ্যবন্তর ইচ্ছান্ুসারে ভোজন করিবেন; কিন্তু শ্রাঞ্ধে 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির ভোজনে বিধি নাই। স্মরণ আছে 
যে “ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের শ্রাদ্ধে ভোজন কর্ম নাই +॥ ৩২॥ 

মধুমাংসাঞ্জনোচ্ছি্টশু্তন্ত্রী প্রাণিহিৎসনমূ। 
ভাক্ষরালোকনাশ্লীল পরিবাদাদি বর্জযেৎ ॥ ৩৩ ॥ 

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি মধু$ অর্থাৎ মাক্ষিক (মদ্য নয়, যেহেতু বচ- 

নাস্তরে মদোর নিষেধ আছে) ছাগাদির মাংস, ঘৃত-প্রভৃতি 

দ্বার৷ গাত্র-সংক্কার ও চক্ষুতে কজ্জল প্রদান, গুরু ভিন্ন ব্যক্তির 
উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, উপভোগার্ধ স্ত্রীসংসর্, 
জীব-হিংসা, ভুর্যোর অন্ত ও উদয় দর্শন, মিথ্যা-বাক্য কথন, 
বিদ্যমান বা অবিদ্যমান পর-দোষ কথন এবং স্থৃত্যন্তরোক্ত 

গন্ধ-মাল্যাদিরও ত্যাগ করিবে ॥ ৩৩॥ 

গুরু প্রভৃতির লক্ষণ কহিতেছেন,-- 
স গুরুর্যঃ ক্রিযাঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি। 

উপনীযষ দদছ্েদমাচার্য্যঃ ন উদাহতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

যিনি গর্ভাধান অবধি উপনয়ন পধ্যস্ত ক্রিয়া করিয়া ব্রঙ্গ- 
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চারীকে বেদ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু, আর যিনি কেবল উপ- 
নয়ন সংস্কার করিয়। ব্রক্ষচারীকে বেদ অধ্যাপন। করেন, 

তিনি আচার্য্য বলিয়। কথিত হন ॥ ৩৪। 

একদেশমুপাধ্যাষ খত্বিগ্যজ্ঞক্ুছুচাতে । 

এতে মান্য। যথাপুর্বমেভ্যো মাত। গরীষসী ॥ ৩৫ ॥ 

যিনি বেদের একদেশ অর্থাৎ মন্ত্র কি ব্রাহ্গণখণ্ডের কোন 

একটি বা, তৃতীয় শ্লেকে কথিত ছয় প্রকার বেদাঙ্গ অধ্যয়ন 
কর।ন, তিনি উপাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যাপক, আর যিনি বরণ 

প্রাপ্ত হইয়া! পাক-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, তিনি খাত্বিক্ 
বলিয়। কথিত হন। এইৰপ গুরু, আচার্ষা, উপাধ্যায় ও 

খত্তিক্ যথা ক্রমে পুজশীয়, ইহাদিগের অপেক্ষা মাতা অতি 
| পুজনীয়া ॥ ৩৫। 

বেদ গ্রহণের জন্য ব্রন্মচর্যা বিধির সীম! কহিতেছেন।__ 

প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্যং ছাদশাকানি পঞ্চ বা। 

গ্রহণান্তিকমিতোকে কেশান্তশ্চৈব যোডশে ॥ ৩৬॥ 

যখন বিবাহের অসপ্তাবনায় বেদ সকল কিন্বা দুই বেদ বা 
এক বেদ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন এক এক বেদের 

প্রতি দ্বাদশ বৎসর পর্যান্ত ব্র্গচ্য-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে 

হইবে । দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচ্্য করিতে অশক্ত হইলে এক এক 
বেদের প্রতি পাঁচ বৎসর পরাস্ত ব্রহ্মচয্য করিবে । কেহ কেহ 
কহেন, বেদ গ্রহণ পধ্যন্ত ব্রন্গচধ্য করিতে হইবে। কেশান্ত 
অর্থ(ৎ গো দন কর্ম দশ বৎসর ব্রক্গচর্্য করিলে ব্রাঙ্গণের 
গর্তধান অবধি ষোড়শ বৎসরে করিতে হইবে, পাঁচ বৎসর 

ব্রহ্মচ্্য করিলে যথা-সম্তব কালে করিতে হইবে । উপনয়নের 

(৩) 
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ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দ্বাবিংশ বৎসরে ও বৈশ্যগণের চতুর্বিংশ 
বত্সরে গে! দান কর্ম করিতে হইবে ॥ ৩৬। 

উপনয়ন কালের পরিসীমা কহিতেছেন,___ 

আষোডশাঁদাদাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ। 

ব্রহ্মক্ষভ্রবিশাং কাল ওপনাঁধনিক৪ পরঃ ॥ ৩৭ ॥ 

অত উদ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ধধর্মববহিক্কুতাঃ। 

সাবিত্রীপতিতা৷ ব্রাত্য। ব্রাত্যন্তোমাদুতে ক্রতোঃ ॥ ৬৮। 

ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণের, দ্ধাবিংশ বৎসর পর্য্স্ত 

ক্ষত্রিয়ের, চতুর্ব্িংশ বৎসর পর্যান্ত বৈশ্ঠের উপনয়ন কালের 
পরিসীম1, ইহার পরে উপনয়নের অধিকার নাই ; অধিকন্তু 

অতঃপর অর্থাৎ পূর্বোক্ত বৎসরের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না. 

হইলে, সাবিত্রী পতিত হওয়া প্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ কোন 
ধর্ম-কার্যেই অধিকারী হইতে পারে না ও সংস্কার-হীন বর্ণ 
বলিয়া কথিত হয়; কিন্ত তাহার যদ্যপি “ব্রাত্যস্তোম 

নামক যজ্ঞ করে, তবে তাহার পরে উপনয়নের অধিকার 

হইবে । ৩৭। ৩৮॥ 

্রাব্মণাদি তিন বর্ণ যে দ্বিজ, ইহার কারণ কহিতেছেন,__ 

মাতৃর্যদগ্রে জাযন্তে দ্বিতীযং মৌক্রিবন্ধনাৎ। 

ব্রাহ্মণক্ষভ্রিযবিশস্ুম্মাদেতে ছিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ 

যেহেতু প্রথম একবার মাতৃগর্ত হইতে জন্ম হয় ও মৌপ্জী- 

বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন-প্রযুক্ত দ্বিতীয় বার জন্ম সংস্কার হয়, 
সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ “দিজ, 

শব্দে কথিত হইয়। থাকে ॥ ৩৯॥ 
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বেদ গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়নের ফল কহিতেছেন)-- 

যজ্ঞানাং তপসাঞ্ধেব শুভানাঞ্ধের কন্মণাম। 

বেদ এব ছ্িজাতীনাঁং নিঃশ্রেষসকরঃ পরঃ ॥ ৪০ ॥ 

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত যজ্ঞ সকলের, দৈহিক ক্লেশজনক 

চান্দ্রায়ণ-ব্রত-প্রভৃতি তপস্তার ও উপনয়নাদি শুভ কর্ণ সক- 

লের, বেদ ও স্মৃতি-শান্ত্র হইতে জ্ঞান জন্মে) অতএব বেদ ও 
বেদ-মুলক স্থৃতিশান্ত্র পুর্ব্বোস্ত দ্বিজগণের মোক্ষকর, তন্ভিন্ন 
অন্য কিছু মোক্ষকর নাই ॥ ৪০॥ 

বেদগ্রহণ ও অধ্যয়নের ফল কহিয়া এক্ষণে কাম ব্রঙ্গাযজ্ঞ 

ও বেদপাঠের কল কহিতেছেন,__- 

মধুনা পযন! চৈব স দেবা-স্তপ্যেদ্্িজঃ। 

পিতুন্মধুঘৃতাত্যাঞ্চ খচোহধাঁতে তু যোইন্বহম্॥ ৪১। 

যজুংষি শক্তিতোহধীতে যোইম্বহং স ভ্বৃতাসবতৈঃ। 

প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুন1 চ পিতৃংস্তথ! ॥ ৪২ ॥ 

স তু সোমঘুতর্দেবাস্তর্প যেদেঘাহম্বহং পঠে। 

সামানি তৃপ্ডিৎ কুর্্যাচ্চ পিতুশাৎ মধুসর্পিবা ॥ ৪৩॥ 

যে দ্বিজ প্রতি দিন খণ্থেদ মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি খখে- 

দোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পুর্বক মধু ও ছুপ-দ্বারা দেবগণকে এবং 
মধু ও ঘ্ৃত-ছার! পিতৃলোক সকলকে তর্পিত করিবেন ॥ ৪১।॥ 

যিনি শক্তি অনুসারে প্রতি দিন যজুর্ধেদ পাঠ করিবেন, 
তিনি যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চ।রণ-পুর্ববক ঘৃতামৃত অর্থাৎ ঘ্বৃত ও 

জল-দ্বারা দেবগণকে এবং ঘ্ৃত ও মধু-দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত 

করিবেন ॥ ৪২॥ 

যিনি প্রতি দিন সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি 

সামবেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পুর্ববক সোম-ঘৃত অর্থাৎ সোমরস ও 
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ঘৃত-দ্ারা দেবগণকে এবং মধু ও গ্বৃত-দ্বারা প্রিতৃগ্বণকে তর্পিত 

করিবেন ॥ ৪৩॥ ্ 

মেদস] তর্পযেদ্দেবানথর্বাক্কিরমঃ পঠন্। 

পিতুংস্চ মধুসপ্সিিচামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ ॥ ৪৪ ॥ 

যে দ্বি সাধ্যানুসারে প্রতিদিন অথর্বাঙ্গিরস বেদ পাঠ 

করিবেন, ভিন অথর্ববাক্িরস-কেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পুর্বক 

মেদ অর্থৎ অস্থি ও মাংসের মধ্যবর্তি রস-ঘার দেৰগণকে এবং 

মধু ও ঘৃত-দ্বার। পিতৃণকে তর্পিত করিবেন ॥ ৪৪ ॥ 

বাকে! বাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাঁথিকাঃ। 

ইতিহাসাংস্তথ| বিদ্যাঃ শক্তযাইধীতে হি যোহন্বহুম্ ॥৪৫॥ 

মাঁংসক্ষীরোদনমধু তর্পণং স দিবৌকসাম্। 

করোতি তৃপ্তিং কুর্যযাচ্চ পিতৃণাৎ মধুসর্পিষ] ॥ ৪৩ ॥ 
যিনি শক্তি অনুসারে বাকো বাক্য অর্থৎ বেদ-বচন-সমুহ 

প্রশ্মেতর-বপ বেদ-বাকা, ব্রদ্গ-প্রভূতি পুরাণ, মানব-প্রভাতি 

ধর্মশ।ন্ত্র রুদ্রদেবতাক অর্থাৎ শিবের সন্তে।ব-জনক মন্ত্র, যজ্জঞ- 

গাথ| ও ইন্দ্রগাথা-প্রভৃতি গ্রাথা, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস 

ও বারুণী-প্রভৃতি বিদ্যা পাঠ করিবেন। তিনি মাংস ক্ষীরান্ন 
মধু ও ঘৃত-দ্বারা দেবগণের এবং মধু ও ছৃত-দঘ্বার। পিতৃগণের 

তর্পণ করিবেন. ॥ ৪৫। ৪৬ ॥ 

তে তুণ্তাস্তপযন্ত্েনং সর্ববকাঁমফলৈঃ শুভৈঃ | 
যং যংক্রতুমধীতেইসো তস্য তক্যাপুযাঁৎ ফলমূ॥ ৪৭। 

বির্বিত্তপুর্ণপৃথিবীদানসা ফলমনুতে। 
তপসো যৎপরসে)হ নিত্যং স্থাধ্যাযবান্ ছিজঃ ॥ ৪৮ ॥ 

উক্ত মতে তর্পিত দেবতা ও পিতৃগণ ব্য।ঘাত-রহিত সমস্ত 

শুভ,.কল-ছ।রা সেই বেদপাঠীকে তর্পিত করেন এবং সেই 
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সেই বেদপাঠশীল দ্বিজ যে যে যজ্ঞের প্রতিপাদক অর্থাৎ 

পোষক বেদের একদেশ নিত্য নিত্য অধ্যয়ন করেন, সেই সেই 

যন্ঞ করিলে যে যে ফল লাভ হয়, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন; 

বিশেবত ধন-পরিপুর্ণ পৃথিবী তিন বার দান করিলে যে ফল 
ল[ত হয় তাহাও তিনি প্রাপ্ত হন এবং সেই নিত্য ও সৎকাম্য 

ব্রত পোবক বেদের একদেশ পাঠী দ্বিজগণ পরম তপস্কা৷ 

চান্দ্রায়ণ-প্রভৃতি ত্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ও প্রাপ্ত 

হন ॥ ৪৭1 ৪৮॥ 

বহ্ষচারীর এই সকল ধর্ম সামান্যৰপে বলিয়৷ সম্প্রতি 
নৈষ্ঠিক ব্রঙ্গচারীর পক্ষে বিশেষ ধর্ম কহিতেছেন,___ 

নৈঠিকে। ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্যাসমিধেখ। 

তদভাবেহুস্য তনযে পত্ব্যাং বৈশ্বানরেইপি বা ॥ ৪৯ ॥ 

অনেন বিধিন। দেহং সাঁধযন্ বিজিতোক্দ্রিযঃ | 

ব্র্মলেোকনবাপ্পোতি ন চেহ জাযতে পুনঃ ॥ ৫০ ॥ 

পুর্ববোক্ত প্রকারে গুরু-সম্নিধানে উৎক্রান্তি কাল পর্য্য্ত 
অর্থ(ৎ যাবজ্জীবন যে ব্রক্গচারী কাল যাপন করেন, তাহাকে 
নৈঠিক ব্রহ্মচারী কহ। যায়। তিনি যাবজ্জীবন আচার্ষের 
নিকটে বাস করিবেন, প্রত্যুত বেদপাঠ সাঙ্গ হইলেও আচাধ্য 
হইতে স্বতন্ত্র হইবেন না; আচার্য্ের অভাবে আচার্য্য 
পুজ্রের সমীপে, আচার্য্য-পুভ্রের অভাবে আচার্য্য-পত্বীর 
নিকটে ও তাহার অভাবে অগ্নির নিকটে বাম করিবেন। 
এইৰূপে কথিত বিধিক্রমে যে ব্রদ্গচারী দেহ-বাত্র। সাধন 
ও বিশেষ ৰূপে ইন্দ্রিয়গণের দমন করেন, তিনি ত্রক্মলোক 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন, পুনর্ববার তাহার মৃত্যু হয় না এবং 
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তহাকে আর ইহলো।কে জন গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৪৯। ৫০ ॥ 
ব্রহ্মচারীর ধর্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 

বিবাহ প্রকরণ আরম্ভ ॥ ৩॥ 

যিনি বিবাহ করিবেন, তাহার বিবাহের নিমিত্ত নানবিধি 
অর্থৎ ন্নানের লক্ষণ কহিতেছেন,_ | 

গুরবে তু বরং দত্বা সাযাত তদনুজ্ঞযা। 

বেদং ব্রতানি বা পারং শীত্বা হাভযমেব ব1॥ ৫১। 

পুর্ব্বোক্ত প্রকার মন্ত্র ও মন্ত্রেতর বেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণখণ্ড-ৰপ 
বেদোক্ত কিস্বা অনুক্ত ব্রহ্গচারীর কর্তব্য ধর্মৰূপ ব্রত, তন্মধ্যে 

একৰূপ বা উভয়ই সমাপন করিয়া পুর্ব্বোক্ত গুরুকে বাঞ্চিত 

গুরুদক্ষিণা সাধ্যমতে দান করিয়! সমাবর্তন স্নান করিবেন ; 

বঞ্জিত দক্ষিণা দান করিতে অশক্ত হইলে গুরুর আজ্ঞা ক্রমে 

গুরুদক্ষিণ| দিতে না পারিলেও স্নান করিবেন, বথা-শক্তি যথা- 

কলে গুরুদক্ষিণ দানের ত্রুটি করিবেন না ॥৫১॥ 
সনের পরে কি কর্তব্য, তাহা কহিতেছেন।___ 

অবিপুতব্রন্ষচর্ষেয৷ লক্ষণ্যাৎ ত্িষমুদ্বহেৎ। 
অনন্যপুর্ব্বিকাং কান্তামসপিগ্ডাৎ যবীযসীম,॥ ৫২ ॥ 

অস্থলিত ব্রহ্ষচারি-ধর্ম ব্যক্তি অর্থাৎ অবিচলিত ব্রহ্গচর্ষ্য- 

ধর্ম্ম-সম্পন্ন ব্যক্তি মনুসংহিতাতে উক্ত সুগ্ন লোম, কেশ ও 

দন্ত(দি বাহা চিহ্ সম্পন্না ও আশ্বলায়ন কথত মত আভ্য- 
স্তর লক্ষণ-যুস্ত! অর্থাৎ পুর্ব রাত্রিতে গ্রো-স্থান এবং যজ্ঞ- 

বেদী, বল্ীক, অক্ষত্রীড়! স্থান, ত্রদ অর্থাৎ যে জলময় স্থান 

কখন শুষ্ক ন৷ হয় এৰপ স্থান, উষরভূমি স্থান, চতুষ্পথ 

অর্থাৎ চারিমুখ পথ ও শ্মশান স্থান, এই অষ্থ প্রকার স্থানের 
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স্বত্তিকা আনয়ন করিয়া অফ পিগড অর্থাৎ গুলিকা করিয়া 

কন্যাকে স্পর্শ করাইবে; তন্মধ্যে প্রথম পিগু স্পর্শ করিলে 
ধানাবতী, দ্বিতীয় পিগু স্পর্শ করিলে পশুমতী, তৃতীয় পিগ 

স্পর্শ করিলে অগ্নিহো ত্র-সেবা-পরায়ণা, চতুর্থ পিগড স্পর্শ 
করিলে বিবেকিনী অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পন্না সর্বজন পুজনীয়া, 
পঞ্চম পিওড স্পর্শ করিলে রো গযুক্তা, ষষ্ঠ পি স্পর্শ করিলে 
পুক্র-হীনা, সপ্তম পিণ্ু স্পর্শ করিলে ব্যভিচারিণী ও অষ্টম 
পিণ্ড স্পর্শ করিলে বিধবা, এইৰূপ ফল সকল বিবেচনা করিবে, 
তন্মধ্যে যদ্যপি কন্যা দোষ-শুন্যা হয় এবং নপুংসক না হয়, 

এজন্য সত্রীচিত্রের পরীক্ষা করিয়া ও যদি কন্যা কোন ব্যক্তিকে 

দত্ত! ন। হইয়া থাকে এবং অনা কোন বাক্তি কোন ৰপে 

বাহাকে উপভোগ না করিয়া থাকে, অথচ মন ও নয়নের 

আনন্দকারিণী সুন্দরী (আপস্তস্ব ইহা কহিয়াছেন) পরন্ত 
হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ ইত্যাদি দৃশ্য দোষ-বর্জিতা হইবেক এবং 
অসপিগ্ড * সমান দেহ ও এক বংশ-বিশিষ্টা, পিতার এক 

ৰংশ ও সমান-দেহা, পিতামহাদির সমান-দেহা! ও একবংশ 

উদ্ভব এবং মাতার সমান-দেহ। ও মাতৃ-বংশ উদ্ভবা ও মাত।- 

মহীর বংশ ও তুল্য-শরীর-বিশিষ্ট। ও মাতা মহ প্রভৃতির বংশ 
ও সমান শরীর-সম্পন্না, মাতার ভগিনী ও মাতুলাদির তুল্য-দেহ 

রঃ অসপিগা-_সমান-দেহ-বিশিক্টা সপিগ্ যে তাহ! নয়, দেই অস- 

পিণ্ডা। এক শরীরের অবয়ব-সম্বন্ধে সপিগুত] হয়, পিতার সহিত পু্রের 

এক শরীরাবয়ব-সন্বন্ধে সপিগুত। প্রতাক্ষ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বার! পিতামহ- 

গ্রভৃতির অবয়ব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে পরস্পর সাপিও সিদ্ধ এবং মাতার 

অবয়ব-সন্বন্ধ পুজ্রে আছে, তাহাতে পুভ্রের ও মাতার পরস্পর সাপিও 

নিদ্ধ এবং মাতৃ-শরীরের অবয়ব-বন্বন্ধ-দ্বার। মাঁতামহাদির সাপিওড সিদ্ধ 
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ও বংশ-বিশিষ্টা এবং প্রিতার ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী ও পিতার 
ভগিনী-প্রভৃতির সম।ন-দেহ ও বংশ-বিশিষ্টা এবং ভ্রাতার 
স্ত্রীর তুল্য-দেহ-যুক্তা ও এক বংশোদ্ভবা ও অবশ্য দেয় পিতু, 

পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ 

প্রভৃতির বংশে উৎপন্ন! যে যে কন্যা, এই সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 

এবং মাতৃম্বস্থ মাতুলাদির অভিন্ন শরার-নশ্বন্ধ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বার! 

পিভৃব্য পিতৃস্বআাদির অবয়ব-সন্বন্ধ সিদ্ধ এবং বিবাহে বৈবাহিক-মক্স- 

দ্বার পতি পত্রীর এক শরীর হয়, এ বিধায় পতি পত্রীর পরস্পর সাঁপিগড 

সিদ্ধ এবং ভ্রাতৃ-ভার্য্যাদিগের ব্ব্াহে স্বাদীর এক শরীর হওয়াতে 

তাহাঁর পতি-দ্বারা দেবরাদির সাপিও সিদ্ধ । এইরূপ সর্মাত্রই সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে কিনব! পরম্পর। সম্বন্ধে সাপিও জানিবে। এইরূপ সাপিণে দাতা- 

মহাদির সাপিও সিদ্ধ হইল. তাহাতে মাতামহাদির মরণে সম্পূর্ণাশেচ 

হইতে পারে বটে, কিন্ত মাতামহাদির মরণে ত্রিরাত্রাশেঁচ হয়, এরূপ 

বিশেষ বচন ন| থাকিলে তাহ1 হইতে পারিত। সপিগুদিগের মধ্যে যে 

যে সপিণ্ডে বিশেষ বচন নাই, সে স্থলে সম্পূর্ণাশেচ জানিবে, অবশ্যই 

অবয়ব-মন্বন্ধ লইয়| সাপিগ্ড বলিতে হইবে। আত্ম! হইতেই আম্ম। 

জন্মে, গ্রজ1 হইতে তুমি জন্মাইতেছ, পিত1 হইতে আস্ছি, নাঁড়ী, মস্তি 

হয়, মাতা হইতে চণ্ম, মাংস, রভ্ত হয়, এইরূপ শ্রুতি ও উপনিষদ- 

ছারা স্প্ট প্রতীতি হইতেছে যে, অবয়ব-দ্বারা সাপিও বলিতে হইবে । 

দেয় পিগ-সন্বন্ধে সাপিণ্ড বলিলে মাতৃ-সন্তান ও ভ্রাতৃ-পুভ্রাদির পরস্পর 

সাপিগড থাকে না এবং সপিও্ড শকধের রূটি কল্পনা করিলে সমান শক 

ও পিও-শন্দের গম্যমান অর্থ তাগ্ধ করিতে হয়, যে স্থলে অবয়বার্থ 

জ্ঞান না থাকে, সে স্থলে বড়ি কল্পন] শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে 

সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সপিগড বর্ণন করিলে অসঙ্থয পুরুষে সাপিগড হইতে 

পারে বটে, ইহাতে বিশেষ বলিব; এইবর্ূপে অসপিণ্ডা এবং বয়ঃ কনি। 

অস্থ.ল-দেহ| অনতি দীর্ধাকীরা কন্যাকে বিবাহ করিবে। 
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ইউক, বা পরম্পরা সম্বন্ধই হউক, (স্বীয় গর্তধারিণী প্রভাতি 
ঘটিত সম্বন্ধ সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ, + বিমাতা প্রভৃতি ঘটিত সম্বন্ধ 

পরম্পর। সম্বন্ধ) এই সকল লক্ষণ যে কোন কন্যাতে ন৷ 

থাকিবে এৰং বয়ঃন্রমে ও পরিমাণে যে কন্যা কনীয়সী 

হইবে, তাহাকে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বিবাহ 
কারবে ॥ ৫২ ॥ 

স।মান/ত লক্ষণ কাহিয়। এক্ষণে বিশেষ কপে কহিতেছেন,__ 

অরোখিণীং ভ্রাতৃমতীমসযানার্ষগোত্রজাম । 

পঞ্চনা জগ্ত মাদৃগ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৫৩ ॥ 

যে কন্া। অচিকিৎস্য রোগ-রহিতা এৰং যাহার ভ্রাতা ন৷ 

থাকে, সেই কন্যা পুভ্রিক! হইতে পারে ; এ জন্য যে কন্যার 
ভ্রাতা বর্তমান থাকে, যে কন্যার পিতৃ গোত্র ও পিতৃ প্রবর, 

এই দুইটি বিবাহ-কর্তার নিজ গোত্র ও প্রবরের সহিত সমান 
ন। হয়, অথচ মতা ও পিতার সপিগ্ডা না হয় এবং মাতার 

পিতৃগোত্র যে কন্যার না হয় ও মাতুলের কন্যা না হয় এবং 

পিতার ভখিনীর কন্য। ন৷ হয় ও মাতার ভগিশীর কন্যা ন। 

হয়, যে কন্যা নিজ সপিগ্ড গোত্র ভিন্ন অন্য বংশজাতা হইলেও 

সমান গোত্র। ও সমান প্রবর! না হয়) তাহাকে বিবাহ করিবে। 

সর্ব জাতির সহিত কোন কোন বাক্তির সপিওতা থাকে, 

অসম।ন গোত্র! ও অসমান প্রবর। ইহা তিন বর্ণের পক্ষে সম্ভব 

হয়। যদ্যপি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির স্বকীয় গোত্র নাই, কিন্ত 

আশ্বলায়নের কথিত মতে পুরোহিতের গোত্র ও প্রবর তাহা- 
শা সি শি স্পেস 

1 ইহার কারণ গর্ভোপনিষদে উক্ত আছে যে, পিতা হইতে অদ্ছি, 

নাড়ী, মন্তিষ্ষক এবং মাতা হইতে ত্ব্ঃ চন্ম, মাংস ও রক্ত উৎপন্ন 

হয়া থাতক। 
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দিগের গোত্র ও প্রবর অবগত হইতে হইবে, অনাথ! সপিগ্ড। 
সমান গ্োত্র। ও সমান প্রবরা কন্/াতে বিবাহে ভার্ষাত্ব হইবে 
না। রোগিণী প্রভৃতিতে সত্ত্ব সম্বন্ধ ঘটিলেও দ্ষট বিরোধ 
থাকিবে। এই অনাদি সংসারে অসপিগ্ড কন্যা লাভ অসম্ভব, 

সপিণ্ড ভিন্ন স্ত্রীকে বিবাহ করিবে, এই বিখিক্রমে ৫২ শ্লোকে 

লিখিত মত সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় অর্থাৎ সপত্বী সম্তব-ক্রমে 

সাপিগু সম্বন্ধ কথিত আছে। পুর্ব্বোক্ত সন্বন্ধা সকল না থাকিলে 

সকলের সর্বত্র উল্লিখিত কন্যা লাভ সম্ভব হইতে পারে, 

পুর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না; অতএব কহি- 
তেছেন, মাতৃপক্ষের সন্ভানে গণন! ক্রমে যে পঞ্চমের পর ও 

পিতৃপক্ষের সন্তানে গণন৷ ক্রমে যে সগ্তমের পর সাপিগ্ নিবৃত্ত 
হইবে; এই হেতু এই সপিগ্ু শব্দ অবয়ব-শক্তি ক্রমে সর্বব 
স্থলে প্রয়োগ হইলেও পঙ্কজ-প্রভৃতি শব্ের ন্যায় উভয় 
পক্ষে ঘটিবে, তদনুসারে পিতা প্রভৃতি উপরের ছয় পুরুষ 

সপিও ও পুভ্র-প্রভৃতি নিন্ন ছয় পুরুষ সপিও, আর আপনি 

(যাহাকে অবধি গ্রণন। কর। আবশ্বক, তিনি) সগুডম। এইৰপ 

সন্তান-ভেদের মীমাংসাতে যাহা হইতে সন্ভতান-ভেদ আরস্ত 
হয়, তাহাকে ধরিয়া গণন। করিলে যিনি সপ্তম পর্যন্ত গণিত 

হইবেন, তিনি সপিণ্ড হইবেন, এই রীতি সর্ধ স্থলে যোজন! 

করিতে হইবে । তথা মাতা অবধি গণনা! আর্ত করিয়া 

তাহার পিত৷ ও পিতামহ প্রভৃতি গ্রণনাতে যে কন্য। পঞ্চম 

পুরুববর্তিনী সেই পঞ্চমী। এইৰূপ পিতৃপক্ষে পিতা অবধি 

গণন। ক্রমে সগুমী কন্য| বিবাহ করিবে না, ইহা স্থির হইল, 
তবে যে দ্বিতীয়াদি কন্য। বিবাহের বচন দুষ্ট হইতেছে, তাহ! 

শাখা-তেদে জানিবে, ইহাও বচনে লিখিত আছে; ইহার 
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দ্বার স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে; পঞ্চম সপুমান্তর্বর্তিনী কন্য! 

বিবাহ করিবে না। 

বশিষ্ঠ মুনি যাহ। কহেন, মাতা অবধি গণন! করিয়। পঞ্চমী 
কন্য। ও পিতা অবধি গণন। করিয়া সগুমী কন্যাকে আর 
পৈঠীনসি মুনি কহেন, মাতা অবধি গণনা করিয়! তিন পুরু- 
বের কন্য। ত্যাগ করিয়া ও পিতা অবধি গণন। করিয়! পাঁচ 

পুরুষের কন্য। ত্যাগ করিয়! বিবাহ করিবে, তাহ! তিনের মধ্য- 

বর্তিনী কন্যা নিষেধ প্রাপ্তির জন্য তিনের মধ্যবর্তিনীকে বিবাহে 
প্রাপ্তির জন্য নে, ইহাতে কোন স্মৃতির সহিত বিরোধ নাই। 
এই সকল নিয়ম সমান জাতি কন্যা! বিবাহে দৃষ্টি করিতে 

হইবে। জাত্যন্তর জাত।র পক্ষে শঙ্ঘ সুনি বিশেষ কহিয়াছেন, 
যদ্যপি এক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি হইতে ভিন্ন জাতি স্ত্রীতে 

যাহারা জন্মে, তাহার! পৃথগ্জন হয় ও সমান জ(তি হইতে 
সমান জাতীয় অন্য ব্যক্তির স্ত্রীতে যাহার! জন্মে, তাহার! 
এক পিণড হয়, অর্থ।ৎ সপিও হয়; কিন্তু তাহাদিগের অশৌচ 
ব্যবস্থা পৃথক হয়, অশৌচ বিচারের প্রকরণে সেই অশৌচের 
ইতর বিশেষ বলিব, তাহাদিগের তিন পুরুষে সপিগুতা 
নিরৃত্তি হইবে অর্থাৎ তাহাদিগের তিন পুরুষ পথ্যন্ত সাপিপ্তয 
হয় ॥।৫৩॥ 

দশ পুরুষবিখ্যাতাচ্ছোজ্িয়াণাং মহাকুলাৎ। 

স্কীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোবসমন্থিতাঁৎ ॥ ৫৪ ॥ 

মাতা অবধি মাতৃপক্ষের পাঁচ পুরুব ও পিতা অবধি পিতৃ- 
পক্ষের পাঁচ পুরুষ, এই দশ পুরুষ-দ্বার! বিখ্যাত যে কুল এবং 
বেদপাঠকারি বা বেদ-শ্রবণকারি, অথচ পুত্র, পৌন্র, গে! 
প্রভৃতি পশু, সেব! শুশ্রধাকারিণী দাসী ও গ্রাম পুক্করিণী 



২৮ মিতাক্ষর।। 

ভৃতির দ্বারা বর্ধিত সম্পত্তিশালি প্রধান যে কুল, এ কুলের 
কন্যা বিবাহ করিবে। এই নিয়ম ক্রমে সর্বত্র কন্য। প্রাপ্তি 
হইতে পারিলেও নিষেধ কহিতেছেন ষে, কুষ্ঠ ও অপস্মার 
অর্থাৎ মুচ্ছা৷ প্রভৃতি যে রোগ শুক্র শোণিত সংযোগ-দবারা 

কন্যার প্রতি চালিত হইয়া থাকে, এমন রোগযুক্ত ও মন্তু- 
স্মৃতিতে কথিত ক্রিয়া-রহিত এবং নিষ্ঠুর পুরুষ বিশিষ্ট 
প্রভৃতি দোষ-যুক্ত পুর্ববোস্ত মহাকুল হইতেও কন্যা গ্রহণ 
করিবে না ॥ ৫৪ ॥ 

এইৰূপ কন্যা গ্রহণের নিয়ম কহিয়া কন)। দানের জন্য 
বরের লক্ষণ কহিতেছেন)-_-- 

এটৈরেৰ গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্বিয়ে! বরঃ। 

যত্বাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্তে যুব! ধীমান জনপ্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ 

যেৰপ স্ত্রীর লক্ষণ কখিত হইয়াছে, তদ্দ্রপ পুর্ববোক্ত নিয়ম 
অনুসারে গুণযুক্ত এবং পুর্ববোক্ত রোগাদি দোষ-রহিত ও 
উত্তম বর্ণ বা হীন বর্ণ রহিত, অথচ সমান বর্ণ অর্থাৎ সজাতি 

এবং বেদপাঠ ও বেদ-শ্রবণ-সম্পন্ন অথচ নারদের কথিত মতে 

যাহার বীর্ষা ও বিষ্ঠা জলের উপর ভাসে ও যাহার মুত্র ফেনা- 
যুক্ত ও শব্দ-যুক্ত, সেই ব্যক্তি পুরুবের লক্ষণ-যুক্ত, তাহার 

বিপরীত হইলে অর্থাৎ যাহার বীর্ষ্য বা বিশ্ব জলে ন! ভাসে 

ও যাহার মুত্র ফেনাযুক্ত ও শব্দযুক্ত না হয়, সেই বাক্তি ক্লীব। 

এই প্রকারে যে ব্যক্তি পুরুষ-লক্ষণের পরীক্ষা-দ্বার নিশ্চিত 

হইবে এবং যুবা পুরুষ অর্থাৎ যের্দ্ধ নহে এবং লৌকিক 
ও বৈদিক ব্যবহারে নিপুণ, বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং কিঞ্চিৎ হান্যযুক্ত 

যুহ্ু-বাঁক্য কথন প্রভৃতি দ্বারা লোক সকলের প্রিয়পাত্র, এই 

সকল গুণযুক্ত যে ব্যক্তি সেই প্রশস্ত বর, কন্যাদানের যোগ্য! 
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রতি অভিলাব, পুত্র প্রাপ্তি কামনা ও অর্থ প্রাপ্তি ইচ্ছা এই 
তিন প্রকার ইচ্ছ। প্রযুক্ত বিবাহও তিন প্রকার, তন্মধ্যে নিত্য 
কামা-তেদে পু্রার্থ বিবাহ ছুই প্রকার, নিত্য পুভ্র ও কাম্য 
পুক্র; তাহাতে স্বজাতীয় বর ও কন্যাতে নিত্য পুন্র হইয়া! 
থাকে, অতএব সজাতি কন্যাকে বিবাহ কর! প্রশস্ত ॥ ৫৫॥ 

পুক্রার্থ যে নিতা বিবাহ, তাহাতে সব! কন্যাই শ্রেষ্ঠ, ইহা! 
পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে কাম্য ও নিত্য বিবাহে 

অনুকণ্প বক্তব্য, ইহাতে কহিতেছেন,_- 

যছুচ)তে দ্বিজাতীন?ৎ শুত্রাদ্দারোপনংগ্রহঃ | 

নৈতন্মম মতং যম্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্থয়ম ॥ ৫৬ ॥ 

কাম্য কন্য। বিবাহে প্রবৃত্ত ব্যক্তি সকলের এই ব্রাঙ্গণ- 

প্রভৃতি জাতিতে জাত কন্যা-সকল ক্রমে ক্রমে অপ্রশস্ত, এই 

বচনের অভিপ্রায় মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা, ক্ষত্তিয়- 

কন্যা, বৈশ্য-কন্যা ও শুদ্র-কন্যা, এই চারি কন্য। বিবাহ-যোগ্য! 

এবং ক্ষভ্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়-কন্যা, বৈশ্য-কন্যা ও শুদ্র-কন্যা, 

এই তিন কন্যা বিবাহ-যোগ্যা এবং বৈশ্যের পক্ষে বৈশ্য-কন্য। 
ও শৃদ্র-কন্যা বিবাহ-যোগ্া, শুদ্রের পক্ষে কেবল শুদ্র-কন্য। 

বিবাহ-যোগ্যা। এই বচনের অভিপ্রায় মতে পুর্ববোক্ত দ্বিজ- 

জাতি সকলের শুদ্র-কন্য। বিবাহে গ্রাহা! হইতে পারিলেও ইহা! 

যাজ্জঞবল্ক্যের সম্মত নয়; যেহেতু এই দ্বিজ সেই শুদ্রা-গর্তে 

পুক্রভাবে স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন, বেদে ইহার প্রমাণ আছে 
যে, বেহেতু এই স্ত্রীতে স্বয়ং পুভ্রতাবে জন্ম গ্রহণ করে, এই 
হেতু স্ত্রীর নাম জায় হয়। 

এ বচনেও সেই শুদ্রাতে ইনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন, 

এই হেতু বলা-প্রযুক্ত নিত্য পুভ্রোৎপত্তির নিমিত্তে কন্বা 



৩৩ মিতাক্ষরা। 

কাম্য পুজ্র উৎপত্তির নিমিত্তে প্রবৃত্ত ব্যক্তির শুদ্রা-কন্যাকে 

বিবাহ কর! নিষেধ প্রযুক্ত নিত্য পুন্র উৎপাদনের অনুক্পে 

কাম্য পুত্র উৎপাদনের পক্ষে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়'কন্যা ও বৈশ্য- 
কন্য। বিবাহ-যোগ্যা এবং ক্ষজ্িয়ের বৈশ্য-কন্য। বিবাহ-যোগ্যা, 

ইহা অনুমতি করা হইয়াছে ॥ ৫৬॥ 

এক্ষণে রূতি-কামীর বা যাহার পুত্র উৎপত্তি হইয়াছে, 
কিন্ব। যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, আর যাহাদিগের অন্য 
আশ্রমে অধিকার না থাকে, কেবল যাহা দিগের গৃহস্থ আশ্রমে 

অবস্থানের আকাজক্ন। হয়, তাহাদগের বিবাহের ক্রম কহি- 

তেছেন, 
তিআ! বর্ণান্পুর্কেণ দ্বে ততথৈক। খথাক্রমম। 

ত্রাহ্গণক্ষভ্রিয়বিশাং ভার্যয স্ব! শুদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥ 

সবর্ণাদি ক্রমে ব্রাহ্ধণের ব্রাঙ্মণী, ক্ষাত্রয়া ও বৈশ্যা, এই 
তিন স্ত্রী এবং ক্ষভ্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্য এই ছুই স্ত্রী, এব, 

বৈশ্যের বৈশ্যা-মাত্র এক স্ত্রী বিবাহে যোগ্য। হয়, শুদ্রের 
কেবল শুদ্রজাতি জাতা৷ স্ত্রী বিবাহু-যোগ্যা, তন্মধ্যে সজাতীয়৷ 

স্ত্রী সর্ব জাতির পক্ষে প্রধান। হইয়া থাকে; ক্রমশ নিশ্ন 
জাতি-জাতা স্ত্রীর অভাবে তদ্পেক্ষা নিম্ন জাতি জাতা স্ত্রী 

গ্রাহা! হইতে পারে । 

ক্রমে ক্রমে এই সকল বিবাহের কথা যাহা লিখিত হইল, 

তাহার মধ্যে সজাতি জাতা স্ত্রীতে নিত্য পুত্র ও অপর জাতি 
জাত স্ত্রীতে কামা পুত্র; উৎপত্তির বিধিতে জানিবে, এই 
হেতু শুদ্রজাতি জাতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের ষে পুভ্র-মধ্যে 
গণনা ও ধন বিভাগ কথন, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া- 
গর্তে মুর্ধাবসিক্ত জাতি জন্মে, এই সকল স্মরণ করিয়া বিবা- 
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হিতা স্ত্রীতে এই বিধি জানিবে, ইহাও যাহা যাহা কথিত 

হুইল, তাহা তাহা৷ রতিকামুক ব্যক্তির ও কেবল গৃহস্থ আ- 
শ্রম অভিলাবী ব্যক্তির বাহ্ পুত্র আকাজ্জার পক্ষে কথিত 
হইল ॥ ৫৭॥ 

অষ্ট প্রকার বিবাহের লক্ষণ কহিতেছেন,_- 

ব্রান্ষ৷ বিবাহ আহুয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃত1 
তজ্জঃ পুনাত্যুতয়তঃ পুরুষানেকরিংশতিম্ ॥ ৫৮ ॥ 

যাহাতে পূর্বোক্ত স্থলক্ষণ-সম্পনন বরকে আহ্বান করিয়। 

জল সংযোগ-পুর্ববক যথা-শাক্ত ক্রমে অলঙ্কৃত1 কন্য। দান করা 

যায়, তাহাকে “ব্রাঙ্গ” বিবাহ ৰলে। সেই স্ত্রীতে বিবাহ- 
কর্তার যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র সদাচার হইলে পিত! 
অবধি উপরের দশ পুরুষ ও পুত্র অবধি নিম্নের দশ পুরুষ এবং 

আপনাকে এই এক বিংশতি পুরুবকে পবিত্র করে ॥ ৫৮॥ 

যজ্ঞন্থ খত্বিজে দৈৰ আদায়ার্যস্ত গোদ্বয়ম্। 

চতুর্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্॥ ৫৯॥ 

যাহাতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিস্তৃত হুইলে খত্বিক্ অর্থাৎ 

পুরোহিতকে যথা-শক্তি ক্রমে অলঙ্কার-দ্বারা শোভিতা কন 

দান কর! যায়, তাহাকে “ দৈব, বিবাহ বলে, আর যাহাতে 

পুংগো ও স্ত্রীগে। এই ছুইটি গোরু গ্রহণ-পুর্ধ্বক কন্যা দান 
কর! যায়, তাঁহাকে “ আর্ষ* অর্থাৎ খষি-সম্মত বিবাহ বলে। 
উক্ত দৈব বিবাহ ক্রমে জাত পুত্র উপরের সাত পুরুষ ও 

নিম্নের সাত পুরুব এই চতুর্দশ পুরুষকে পবিত্র করে, আর 
এই প্রকার আর্ষ বিবাহ ক্রমে জাত পুত্র উপরের তিন পুরুব 
ও নিশ্গের তিন পুরুষ এই ছয় পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ৫৯। 
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ইতু,ভ্তা! চরতাং ধর্মং সহ য| দীয়তেহর্থিনে | 

স কায়ঃ পাবয়েত্ৃজ্ঞঃ ষট্ বড় ংশ্যান সহাত্বনী ॥ ৬০ ॥ 

যাহাতে “সহ ধন্ম আচরণ কর” এই কথা বলিয়। অর্থি 

ব্যক্তিকে কন্যা দান কর! যায়, তাহাকে « প্রাজাপত্য ; বিবাহ 

বলে। সেই বিবাহ সম্পন্ন হইলে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, 
সে আপনার সহিত পুর্ধের ছয় ও পরের ছয় পুরুষ, এই 
ত্রয়োদশ পুরুবকে পবিত্র করে ॥ ৬০ ॥ 

আজ্রে। দ্রবিণাদানাদগান্ষর্বঃ সময়ান্মিথঃ। 

রাক্ষসে। যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকা ছলাৎ ॥ ৬১ ॥ 

ধন গ্রহণ-পুর্বক বিবাহ দেওয়াকে “ আস্গুর* বিবাহ বল! 

যায়। বর ও কন্যার পরম্পর প্রণয় অনুসারে যে বিবাহ হয়, 

তাহাকে “গান্বর্ব* বিবাহ বলা যায়। যুদ্ধ জয় করিয়! বল- 

পুর্বক যে কন] গ্রহণ করা যায়, তাহাকে “রাক্ষস; বিবাহ 

বালতে হয়। নিদ্রা-প্রভাতি অবস্থাতে কেন ৰপ ছল করিয়া 

যে কন্য। গ্রহণ করা যায়, সেই ৰিবাছের নাম “ পেশচ” হহয়া 

থাকে ॥৬১॥ 

সবণ। ইত্যাদি বিবাহ বিষয়ে বিশেষ কহিতেছেন)-__- 

পাণিগ্রাহঃ সবর্ণবন্ গৃহ্ীয়াহ ক্ষভ্রিয়া শরম্। 

বৈশা1 প্রতোদমাদদ্যাছেদনেত্বগ্রজম্মনঃ ॥ ৬২ ॥ 

এক জাতি জাতা অর্থ।ৎ সবর্ণা কন্যা বিবাহ বিষয়ে কুলক্র মা- 

গত বিধি অনুসারে হস্ত গ্রহণ করিতে হুইবে। উৎকৃষ্$ জাতিতে 

বিবাহ বিষয়ে অর্থ।ৎ শ্রেষ্ঠ বর্ণে বিবাহে ক্ষভ্রিয-কন্য! শর 

অর্থাৎ শস্ গ্রহণ করিবে, বৈশ্কনা। প্রতোদ অর্থাৎ অশ্বাছি 

তাড়ন দণ্ড গ্রহণ করিবে । শুদ্র জাতি জাতা কন্য। বরের 

বান্ত্রের দশ! গ্রহণ করিবে; ইহার প্রমাণ মনু কহিয়াছেন যে, 
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*মুপ্র জাতির কন্য। শ্রেষ্ট বর্ণে বিবাহ করিলে বস্ত্রের দশ! 

অর্থাৎ দশী গ্রহণ করিবেক » ॥ ৬২ ॥ 

ক্রমে ক্রমে কন্য।-দান-কর্ত।র ক্রম কহিতেছেন,---. 
পিত1 পিতামহে! ভ্রাত। সকুল্যো1 জননী তথ] | 
কন] প্রদঃ পুর্ববনাশে প্রক্ৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ ৬৩ ॥ 

অপ্রযচ্ছন সমাগ্মোতি জণহত্যান্বতাবতে২ | 

শম/ং ত্বতাবে দাতুণাং কন্া। কুর্্যাৎ স্থয়স্বরম্॥ ৩৪ ॥ 

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ সগোত্র ও অষ্টম 

পুরুষ অবধি দশম পুরুষ পধ্যন্ত এবং জননী ইহীর। যদি 
উন্মাদাদি দোবযুক্ত ন। হন অর্থ।ৎ স্বচ্ছন্দে থাকেন, তৰে এই 

পিতা-প্রস্ভৃতি পুর্ব পুর্ব লিখিত মত ব্যক্তিদিগের অভাবে 

পরে পরে লিখিত ব্যক্তির কন্য। দান করিবেন; অতএব 

কন্যা দানে যহাদিগের অধিকার, তাহারা কন্য। দান না করিলে 
কন্যার যত বার পতু হয়, তত ভ্ধ৭ হত্যার অর্থাৎ গর্ত-হত্যার 

পাপ প্রাপ্ত হন; কিন্তু পুর্ববেক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন বর প্রাপ্তি সম্ভব 

হইলে এ ৰপ পাপ জন্মিবে, ইহা জানিবে। যদ্দি উক্ত পিতা- 

প্রভৃতি দান-কর্ত।গণের অভাব হয়, তবে পুর্ব লিখিত নত 

লক্ষণ-যুক্ত বরকে কন্যাই স্বয়ং বরণ করিবে ॥ ৬৩1৬3 ॥ 
»কৃঙ প্রদাষতে কন্য। হরংস্তাঁং চৌরদওভাকু। 

দ্তানপি হরে গুক্বাচ্ছ্যোংশ্চেছর আব্রজেৎ॥ ৬৫ ॥ 

*« একবার কন্য। দান করিবে” এই শাস্ত্রের নিয়ম ; অতএব 

সেই কন্যা দান করিয়া! অপহরণ কারিলে চৌরের প্রতি দণ্ড 
বিধানের ন্যায় সেই অপহরণকারি ব্যক্তির দণ্ড করিতে হইবে। 

এই সামান্য প্রকারে সর্বত্র দত্ত কন্যার অপহরণ কর নিষেধ 

প্র(ণ্ডি হইলেও বিশেষ বিধি কহিতেছেন,___ 
| ৫] 
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যদি প্রথম বরের পাতক-যোগ ও ছুশ্চরিত্রতা দোষ প্রকাশ 

হয়, অথচ পূর্ব বর অপেক্ষা প্রধান, বিদ্যাবান্ ও কৌলীন্য- 
প্রভৃতি অতিশয় গুণযুক্ত বর আগমন করে, তৰে সপ্তপদী 
গমনের পুর্বেবে সেই দত্ত! কন্যাকে পুর্বব বর হইতে অপণ- 
হরণ অর্থাৎ গ্রহণ করিয়৷ শেষোক্ত বরকে দান করিতে 

পারিবে ॥ ৬৫ ॥ | 

অনাখা;য দদদ্দোষং দণ্ড উত্তমসাহসম। 

অদুষ্টান্ভ তাজন্ দণ্ডো] দুষযংস্ত সবধা শতম্ ॥ ৬৬ ॥ 

যে ব্যক্তি চক্ষুর্ঘার। দ্র দোষ গোপন করিয়া কন্য। দান করে, 

পরে কথিত হইবে যে *উত্তম সাহস দণ্ড" সে সেই দণ্ড 

বিধিক্রমে দণ্ডিত হইবে । দোব-রহিত৷ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া 

যে বাক্তি ত্যাগ করিবে, সে বাক্তিও তদন্ুসারে দাণ্ডতত হইবে। 

বিবাহের পুর্বে রাগ ও শক্রতাদি প্রযুক্ত মিথা৷ চিররোগাদি 

অপবাদ-দ্বারা কন্য।কে যেৰাক্তি কোন দোষ দিয় থাকে, 

সে বাক্তি পরে কথিত মত শত পণ পারমিত দণ্ডের শত 

৭ পরিমাণে দণ্ডিত হইবে ॥ ৬৬॥ 

যে কন্যা অন্যপূর্বব। নহে, তাহাকে ৰিবাহ করিবে, এই বিধি 
পুর্বেব উক্ত হইয়াছে; অতএব কি প্রকারে কন্য। অন্/পুর্বা! 
হয়, তাহার লক্ষণ কহিতেছেন,-___ 

এ অক্ষতা চ ক্ষত। চৈব পুনভূঠি সংস্কৃতা পুনঃ 

ন্বৈরিণী যা পতিং হিন্ধ! সবর্ণং কামতঃ শ্রষেহ ॥ ৬৭ ॥ 

অন্যপুর্বব। কন্যা পুনর্ভ ও স্বৈরিণী ৰপ-তেদে ছুই প্রকার 
হয়; যাহার ভুই বার বিবাহ হয়, তাহ!কে পুনর্ভ কহা যায়, 

আর যে ঘ্াদশ বৎসর বয়ংক্রমাবধি আপনার ইচ্ছাক্রমে বিৰা- 
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হিত পতিকে তাগ করিয়া অপর সজাতি পুরুষকে আশ্রয় 
করে, তাহাকে ন্বৈরিণী বলা যায়। উক্ত পুনর্ভ কন্যাও ক্ষত- 
যোনি ও অক্ষত-যোনি ভেদে ছুই প্রকার হয় ; এস্লে বিবাহ- 

সংস্কারের পুর্ব্বে ষে কন্যার কোন পুরুষের সংসর্গে যোনিদেশ 
দুবিত হয়, তাহাকে “ক্ষত-যেনি+ কন্যা কহা যায় আর 

যাহার বিবাহ-সংস্কার মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিবাহিত পুরুষ- 
কর্তৃক যোনিদেশ ক্ষত হয় নাই, বা কোন পুরুষ সংসর্গ হয় 
নাই, তাহাকে « অক্ষত-যোনি » কন্যা কহা যায় এবং যে স্ত্রী 
কুমার পতিকে ত্যাগ করিয়। স্বেচ্ছায় অন্য সজাতীয় পতিকে 
আশ্রয় করে, তাহাকে স্বৈরিণী বল! যায় ॥ ৬৭॥ 
এই সকল প্রকারে অন্যপুর্ববা কন্যা গ্রহণের নিষেধ প্রাপ্তি 

হইলেও বিশেষ বিধি কহিতেছেন,__ 

অপ্ুক্রাৎ গুর্ধন্থজ্ঞাতে। দেবরঃ পুক্রকামায| । 

সপিত্ড! ব1 সগোত্রো বা ঘৃতাত্যক্ত খতাবিযাঁৎ ॥ ৬৮॥ 

আগর্তসস্তবাদীচ্ছেৎ পতিতস্তংন্যথ। ভবেৎ। 

অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজোইস্য ভবে স্ুতঃ ॥ ৬৯ ॥ 

ষে স্ত্রীলোকের পুত্র জন্মে নাই, পুভ্র জন্মিবার নিমিত্তে 
পিতা-প্রভৃতি গুরুগণ-কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত দেবর অর্থাৎ 

স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার অভাবে স্বামীর সপি্ড অর্থাৎ 
সপ্তম পুরুষ-মধ্যবস্তীঁ ব্যক্তি, তদতাবে স্বামীর সগোত্র ব্যক্তি 
সর্বঙ্গে ঘ্বৃত ভ্রক্ষণ-পুর্বক পশ্চাৎ কথিত মত খতু-কালে 

সেই স্ত্ীতে গমন করিবে । যত দিন গর্ত উৎপত্তি না হইবে, 
তত দিন এইৰূপে গমন করিতে পারিবে; গর্ত উৎপত্তি 
হইলে পুনর্বার গমন করিলে কিম্বা তন্ভিন্ন অন্য কোন 
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প্রকারে গমন করিলে পতিত হুইবে। এই বিধি ক্রমে 

যে পুক্র উৎপন্ন হইবে, সে পুর্ব বিবাহ-কর্তার ক্ষেত্রজ পুক্ত্র 
হইবৰে। আচার্যগণ এইৰপ কহেন যে, * এইৰপ বিধান 

বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে বর্তিবে” কেন না মনত কহেন, এই 

যে, “দন করিতে বাক্য-দ্বার৷ সত্য করিলে যাহার পতি 

মরিবে, সেই স্ত্রীতে এই বিধান মতে নিজ দেবর সঙ্গম করিতে 

পারিবে ?॥ ৬৯॥ 

ব্যতিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য কহিতেছেন) 

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিগুমাত্রোপজাবিনীম | 

পারভূতামধঃ শয্যা বাঁসযেদ্বাাভিচারিশীম্ ॥ ৭ ॥ 

যে স্ত্রী পাতি ভিন্ন অনা পুরুষগ।মিনী হইবে, তাহাকে ভূত্য- 
ভরণাদি অধিকার রহিতা করিবে ও অঞ্জন অর্থাৎ কম্বল, 
অভ্যপ্ীন অর্থাৎ তৈলাদি লেপন, শুরু বসন ও অলঙ্কার এই 

সকল রহিত ৰূপে মলিন! করিবে এবং প্রাণ ধারণের উপযুক্ত 
মাত্র আহার দান করিবে ও ধিক্কার প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা অপ- 

মানিতা করিৰে এবং ভূমিতে শয়ন করিতে দিবে, এইৰপে 
তাহাকে আপনার গৃহেতেই বাস করাইবে। 
এই সকল বিধান যাহা লিখিত হইল, তাহ! তাহার 

বৈরাগ্য-মাত্র জঙক্ষিবার জন্য, নতুব! শুদ্ধির নিমিত্ত নহে; 
কেন ন। “পরদারে আসক্ত পুকষের যে ব্রত কর্তব্য, সেই ব্রত 
ইহাকে করাইবে, এইৰূপ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ লিখিত 
আছে ॥ ৭০॥ 

তাহাদিগের অন্প প্রাক়শ্চিত্তের কারণ কহিতেছেন)---- 

মোমঃ শেচং দদে তাসাং গন্ধর্মশ্চ শুভাং গিরম্। 

পাবকঃ সর্বমেধাত্বং মেখ্য। টব যোধিতো| হৃতঃ ॥ ৭১ ॥ 
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বিবাহের পুর্বকালে চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অগ্নি ইহারা স্ত্রী সকলকে 
ভোগ করিয়! বথা ক্রমে তাহাদিগের শৌচ, মধুর বাক্য ও 
সর্বশুদ্বিত্ব প্রদান করিয়। থাকেন অর্থাৎ চন্দ্র শুদ্ধত্ব, গন্ধর্বব 

মিষ$-বাক্য ও অগ্নি সর্ধবশুদ্ধিতা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই 

জন্য স্ত্রীজাতি সকল সর্বত্র স্পর্শন ও আলিঙ্গনাদি বিষয়ে 

শুদ্ধা কথিত। হয় ॥ ৭১॥ 

তবে “তাহার দেব নাই” এই আশঙ্কার নিরৃত্তি জন্য 

কহিতেছেন, 
ব্যভিচারাদৃতে। শুদ্ধিরগর্তে ত্যাগে! বিধীষতে । 
গর্ত ভর্ভৃবধাদে। চ তথা মহতি পাঁতকে ॥ ৭২ ॥ 

মনের মধ্যে পর পুরুষ সম্তোগের অভিলাষ হইলে যদি 
তাহ প্রকাশ ন! হয়, তবে তাহাতে যে পাপ সঞ্চার হয়, খতু- 

কালে অর্থাৎ রজস্বল! কালে শোণিত সঞ্চার দর্শন করিলে সেই 

পাপ হইতে স্ত্রীজাতির শুদ্ধি হয়। যদ্যপি কোন স্ত্রীলোকের 

শৃদ্রজাতি পুরুষ-কর্তৃক গর্ত উৎপন্ন হয়, তবে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ 
কারিবে ; কেন না স্মরণ আছে ষে, “ব্রাহ্গণ, ক্ষজ্রিয় ও বৈশ্- 

জাতিদিগের বিবাহিতা স্ত্রী যদি শুদ্রজাতি পুরুষের সহিত 
সঙ্গম-দোষে লিগু হয়, তবে তাহাতে সম্ভানাদি না জন্মিলে 

প্রায়শ্চিত্ত -দ্বার শুদ্ধি হয়; কিন্তু সন্তানাদি জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত 

কারলেও শুদ্ধি হয় না।, সেইৰপ গর্ত-হত্যা, স্ব(মি-হত্য, ব্রন্ম- 

হত্যা আদি মহাপাপ সঞ্চর হইলে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে। 
এস্থলে আদি শব্দ গ্রহণ থাকায় পরে লিখিত মত শিষ্যাদি 

পুরুষ গমন করিলেও স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই মতে 

ব্যাসও লিখিয়াছেন, * শিষ্যের সহিত ও গুরুর সহিত সঙ্গম 

প্রযুক্ত যে স্ত্রী দুষিতা হয় এবং যে স্ত্রী পতি হত্যা করে ও হীন- 
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জ।তি পুরুষের উরসে উচ্চ জাতীয়৷ স্ত্রীর গর্তে জাত যে চর্্ম- 
কার প্রভৃতি জাতি তাহার সহিত যেক্ত্রী সঙ্গম দোষে লিগ 

হয়, এই চারি স্ত্রীকে বিশেষ বূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে ।, 
এই মত অন্ুনারে যে ত্যাগ করিবার বিধি লিখিত হুইল, 

তাহার মন্ত্র এই যে, উপভোগ বিষয়ে ও ধর্ন-কার্য্য বিষয়ে 

ত্যাগ করিবে, নতুবা! গৃহ হইতে বহিষ্কৃত! করিবে না; কেন ন। 
নিয়ম আছে যে, এক থৃহে রুদ্ধ করিয়৷ রাখিবে ॥ ৭২ ॥ 

পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহের কারণ কহিতেছেন, __ 
স্থরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত! বন্ধযার্থব্র্যপ্রিষষ্দ]। 
্ত্রীপ্রস্থশ্চাধিবেত্তব্য। পুরুষদেষিণী তথ। ॥ ৭৩ ॥ 

যাহার স্ত্রী স্থুরা পান করে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে 

পারিবে, সে শুদ্রা হইলেও অর্থাৎ শুদ্রজাতিতে জাতা স্ত্রী 
হইলেও যদি সে মদ্য পান করে, তথাপি তাহার স্বামী দ্বিতীয় 

বিবাহ করিতে পারিবে ; কেন ন! “ যাহার অর্ধ অহ্-বপা স্ত্রী 
সুরা পান করে, সে ব্যক্তির অর্থ অঙ্গ পতিত হয়* এইৰূপ 

সাধারণ পে নিষেধ আছে, আর যেস্স্রী দীর্ঘকাল ভোগ- 

বিশিষ্ট রেগ-দ্বার! সর্ববদ! পীড়িত। হয়, ধূর্ত অর্থাৎ প্রতারণা- 

কারিণী, বন্ধ্যা অর্থাৎ প্রসব-রহিতা, অর্থ ক্ষয়শীলা, নিষ্ঠুর 
বাক্য-বাদিনী, কন্যামাত্র প্রসবকারিণী ও পুরুব-দ্বেবিণী অর্থাৎ 
সর্বত্র অহিতকারিণী হয়, তাহার পতি দ্বিতীয় বার বিবাহ 
করিতে পারিবে ॥ ৭৩। | 

অধিবিঙ্স। তু ভর্তৃব্যা মহদেনোইন্যথা তবে । 

যত্রান্থকুল্যং দম্পত্যোস্্রিবর্গস্তত্র বদ্ধাতে ॥ ৭৪ ॥ 

কিন্ত, যে বাক্তি পুনর্ববার বিবাহ করিবে, সে পুর্ববের বিবা- 

হিতা স্ত্রীকে অর্থ দন, সম্মান ও সৎকার্য্য-দ্বার। প্রতিপালন 
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করিবে, যদ্যপি তাহ! না করে, তবে মহাপাপগ্রস্ত হয়; তাহার 

দণ্ড অর্থাৎ শান্তি পরে বলিব। অধিকন্ত পুর্ব বিবাহিত! 

স্ত্রীকে কেবল তরণ পোষণ করিলেই পাপ ক্ষয় হইবে, এৰপ 
নহে ; কেন না, যে স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের পরল্পর মনের মিলন 
এবং সন্ভাব, সে স্থলে ধর্ম, অর্থ ও কামন! প্রতি দিন বর্ধিত 

হইবে, তাহার সহিত মনের মিলন অর্থাৎ প্রণয় রাখিবে 1৭৪ 
সত্রীজাতির কর্তবা কর্ম কহিতেছেন,__- 

স্ৃতে জীবতি ব1 পত্যৌ য] নান্যনুপগচ্ছতি। 
সেহ কীর্তিমবাপ্পোতি মোদতে চোমষা সহ ॥ ৭৫ ॥ 

স্বামী মৃত হইলে বা জীবিত থাকিলে যে স্ত্রীলোক অপতা- 
লোভে চপলতা-প্রযুস্ত অন্য পুরুষের সহিত সঙ্গম না করে, 

সেইী স্ত্রী ইহকালে অতিশয় কীর্ত লাভ করে এবং সেই পুণ্ের 
প্রভাবে পরকালে পার্ধতীর সহিত ক্রীড়া করে অর্থ।ৎ পরম 
প্রীতি প্রাগ্ড হয় ॥ ৭৫॥ 

পুর্ব লিখিত পুনর্বার বিবাহ করিবার কারণাভাবে যদি 
কোন পুরুব পুনর্ধবার বিবাহ করে, তবে তাহার প্রতি রাজার 

কর্তব্য বিধি কহিতেছেন,__ 
আজ্ঞাসল্পািনীং দক্ষাং বীরস্থং প্রিষবাদিনীম্। 

ত্যজন্ দাপ্যস্ত তীযাংশমদ্রবো! ভরণং স্ত্রিযাঃ ॥ ৭৬ ॥ 

আদেশ সম্পন্নকারনী, শীঘ্র কর্মকারিণী, বীর-পুক্রবতী ও 
মধুর ভাষিণী স্ত্রীকে তদগ করিয়া! যে ব্যক্তি পুনর্বার বিবাহ 
করে, রাজা তাহার ধনের তিন ভাগের এক ভাগ সেই পুর্ব 

বিবাহিতা স্ত্রীকে দেওয়াইবেন। যদি সেব্যক্তি নির্ধন হয়, 

তবে সেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও বস্ত্রাদি দেওয়াইবেন ॥ ৭৬ ॥ - 
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সত্রীজাতির ধর্ম কহিতেছেন১----- 
সত্রীভিভর্ভৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্মঃ পরঃ স্ত্রিযাঃ। 

আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্ো হি মহাপাতকদুষিতঃ ॥ ৭৭ ॥ 

স্্রীজাতি-কর্তৃক সর্ধবদ! স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করা কর্তব্য; 
যেহেতু, তাহ! করিলে স্ত্রীলোকের স্বর্গ প্রাপ্তি হইতে পারে, 
অতএব এইৰপ স্বামীর বাক্য প্রতিপালন কর সত্রীমাত্রের 
পরম ধর্ম জানিবে। যদি কোন কালে স্বামী মহাপাতক-জনিত 

দেবে অর্থৎ রোগাদ-দ্বার দুষিত হয়, তথাপি শুদ্ধিকল 

পর্যন্ত স্বামীর অপেক্ষা করিবে, অন্য বাক্তির ৰশীভূতা হইবে 
না) শুদ্ধিকালের পরেও পর্বের ন্যায় অন্য ব্যক্তির বশীভূত 
হইবে না ॥ ৭৭॥ 

শরস্ত্রোক্ত বিবাহের ফল কহিতেছেন,--__ 

লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুক্রপৌল্র প্রপৌক্রকৈঃ | 

স্মভল্মাৎ ভ্দ্রিষঃ মেব্যাঃ কর্তব্যাশ্চ আুরক্ষিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ 

পুত্র, পৌন্ত্র ও প্রপৌন্র-দ্বারা৷ বংশের চিরস্থ।য়িত্ব হইয়। 
থাকে ও হোমাদি কাধ্য-দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সেই হেতু 
পুজ্রাদি উৎপত্তর মুল কারণ শাস্ত্রোস্ত কন্যাকে বিবাহ করা 

কর্তব্য; যেক্েতু সত্রী-হেতুক উপরি লিখিত ডুইটি শুভ ফল 
সম্ভব হইতে পারে, সেই হেতুক সন্তান জন্মিবার জন্য স্ত্রীকে 
উপভোগ করিবে ও ধন্ম-কাধ্যের নিমিতে রক্ষা করিবে। 

হহার পো।বক আপন্তস্বও লিখিয়াছ্ছেন ; ধর্ম ও সন্তান সম্পত্তি 

শাস্ত্রোস্ত বিবাহের প্রয়োজন কথিত হুইয়াছে। *ধর্ম্ম ও 
সন্ত/ন সম্পন্ন স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, 
এই কথা৷ বলাতে যে রতিফল প্রাপ্তি হয়, তাহা! লৌকিক" 

মাত্র ॥ ৭৮॥ 
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পুত্র উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীদিগকে উপতোগ করিতে এবং 

ধর্মার্থ রক্ষা করিবে, ইহ উক্ত হইয়।ছে; তদ্বিবর়ে বিশেষ 
বিধি কহিতেছেন)-__- 

বোডশর্তর্নশাঃ জ্্রীণাৎ তম্মিন্ যুগ্ান্থ সংবিশেৎ। 

ব্রহ্ষচার্ষোব পর্বাণাদ্যাশ্চতন্শ্চ বর্জযেহ ॥ ৭৯ ॥ 

* স্ত্রীগণের গর্ত-ধারণ-যোগ্য অবস্থা যে কালে উপস্থিত হয়, 

তাহাকে খতু বলা যায়। সেই খতু শোণিত সঞ্চার দর্শন দিন 

অবধি বোড়শ দিবা-রাত্র পর্যন্ত থাকে। এই খতুকলে পুক্র 
উৎপত্তির নিমিত্ত যুগ্ম রাাত্রতে অর্থাৎ ৬/৮/১০1১২।১৪।১৬ সম 

রাত্রিতে আ্ত্রীসংসর্গ কারবে। দিবসে স্ত্রাসংসর্গ কর। নিষেধ; 

অতএব একবার রজস্বল! হইলে নিবিদ্ধ রাত্রি ভিন্ন উক্ত সকল 

রাত্রিতে সঙ্গম করিবে, এইৰূপে স্ত্রীসংসর্গ করিলে ব্রর্গচারীই 
থাকিবে । অতএব শ্রাদ্ধ. প্রভাতি কর্মে যে ব্রহ্মচধ্োর বিধি 

আছে, তাহাতে খতুকালে স্ত্রীংসর্গ করিলেও ব্রক্ষচরীর 
্রন্মচধ্য ব্রত ভঙ্গ হইবে না। অমাবন্তা, পুর্ণিমা, অমী ও 
চতুর্দশী এই চারি তিথিতে খুতুকালেও সঙ্গম করিবে না। 

এইৰধপ মন্ুও বলিয়ছেন যে, * অমাবস্যা, অফ্কমী, পুর্ণিম। 

ও চতুর্দশীতে ব্রহ্মচধ্য-ত্রত-সম্পন্ন স্নাতক দ্বিজগণ স্ত্রীসংসর্গ 
করিবে না এবং খতু দর্শনের দিন অবধি প্রথম চারি রাত্রিতেও 
সত্রীসংসর্গ করিবে না + ॥ ৭৯ ॥ 

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিং ক্ষামাং মন্ঘাং মুলঞ্চ বর্জযেত। 

সুস্থ ইন্দে৷ সকৃৎ পুভ্রং লক্ষণ্যং জনযেৎ পুমান্ ॥ ৮০ ॥ 

কিন্তু সঙ্গম-কার্ষ্যে সক্ষম পুরুব এই পুর্ববেক্ত প্রকারে 
ভুর্বলা খতুমতী স্ত্রীকে সঙ্গম করিবে । রজস্বলা-ব্রতের ঘারাই 
তৎ কালে স্ত্রী ছুর্ববল। হইয়া থাকে; যদি ভুর্ববল। না হয়, তবে 

৬ 
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পুত্র সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে অপ্প ও উষ্ণ তক্ষ্য-তোজনাদি 
হার! সত্রীকে ভুর্বলা করিতে হইবে, কেন না৷ পুরুষের শুক্র 
আঁধক হইলে পুরুষ-জাতি সন্তান হয়, আর স্ত্রীর শোণিত 
অধিক হইলে স্ত্রীজাতি সন্ভতি হয়, এইৰপ বচন আছে। 
বদাপি যুগ্ম রাত্রিতেও স্ত্রীর শোণিত অধিক হয়, তবে পুরুষের 
আক্কৃতি স্ত্রীজাতি সন্ততি জন্মে এবং অযুগ্ম রাত্রিতেও পুরুষের 
শুক্র অধিক হইলে স্ত্রীজাতির আকাত পুরুব-জাতি সন্তান 

হুয়। 
নিমিত-কারণ খতুকাল অপেক্ষা! উপাদান-কারণ শুক্র- 

শোণিতের ( সংযে।গ ক।রণ-নিবন্ধন ) প্রবলতা-হেতু উক্ত ৰপ 

সম্ভন সম্ভতি জন্মে। সেই হেতু সত্রাজাতকে তৎকালে দুর্বল! 

কর৷ কর্তব্য । 

খতু সময়ে মঘ। ও মুল! এই" দুইটি নক্ষত্র ত্যাগ করিতে 

হইবে এবং গে।চর শুদ্ধিতে চন্দ্র একা দশাদি (১/৩/৬1৭1১০১১) 
শুভ স্থান গত হওয়৷ বিবেচনা করিতে হইবে ও তৎকালে 

পুং নক্ষত্র ( ৫1৭1৮1১৩।২২ ) মৃগশিরা, পুনর্ববস্থ, পুব্যা, হস্তা ও 

শ্রবণাতে শুত যোগ এবং শুভ লগ্ন-প্রভাত সম্পন্ন সময়ে এক 

রাত্রিতে একবার গমন করিবে ( ছুই বার কি তিন বার নহে) 
তাহ। হহলে স্ুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান উত্পন্ন হইবে ॥ ৮০ ॥ 

এইৰপ খতুকালে স্ত্রীসত্তে(গের নয়ম কহিয়া এক্ষণে খাতু- 
কল ভিন্ন কালে সঙ্গম কারবার নিয়ম কাইতেছেন,--_- 

যথাকামী তবেছাপি এীণাং খরমন্ম্জরন। 

স্বদারনিরতশ্চৈব ।স্্রযো রক্ষ্য। যতঃ স্মৃতার ॥ ৮১ ॥ 

ইন্দ্র স্ত্রীদিগের প্রতি বর দিয়াছেন যে, * যে পুরুষ তোমা- 

দিগের কামনায় বাঘাত করিবে, সে পাতকী হইবে, এই 
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ইন্দ্রদত্ত বর স্মরণ করিয়! স্ত্রীর রতি বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকিলে 

খতু ভিন্ন কালেও ক্ত্রীসংসর্গ করিতে হইবে; কেন না, স্ত্রী- 
জাতির! ইন্দ্রের নিকটে যে বর প্রার্থনায় বলিয়াছিল, * খতু- 

কলে পুরুষ-সংসর্গ-হেতু সন্তান লাভ কারব, খতু ভিন্ন কালেও 

ক।মন। অনুসারে পুরুষের সহিত সঙ্গতা হহব।, সেই হেতু 

ত্রীরা ঝতুকালে সন্তান লাভ করে এবং কামন! অন্ুুস।রে 

পুরুষের সহিত সঙ্গত। হয়, এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
পরস্ত্রী গমন কারিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুয়, অতএব অপর 

সত্রীতে সঙ্গত না হইয়। আপনর বিবাহিত স্ত্রীতেই সঙ্গম 
করিবে; কেন না, “ উত্তম ৰূপে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবে : এই- 

ৰূপ উক্ত হইয়ছে। ইহাতে হচ্ছ। অনুসারে সঙ্গম ও অন্য 
স্ত্রী সঙ্গম ন৷ করাতে স্ত্রীর স্থুরক্ষিত। হয়। 

এই বিষয়ে বলিতেছেন যে, “ খতুকালে যুগ রাত্রিতে স্ত্রী 
সংসর্থ করিবে? এস্বলে কি উৎপত্তি বিধি কি নিয়ম বিধি অথব। 

পরিনংখ্যা বাধ, ইহাতে কহিতেছেন ষে, ইহ। উৎপত্তি বিধি 

নহে; যেহেতু খতুকালে স্ত্রীগমন প্রাপ্ত আছে। পরিসংখ!! 
বিধও নহে; যেহেতু পরিনংখযাতে তিনটি দোব আছে। 
তবে কেবল রাগ প্রাপ্ত ব! রাগাভাব পক্ষে অপ্রাপ্ত ষে তাহার 

প্রাপক নিয়ম বিধি মীমাংসকের। স্বীকার করিয়াছেন। 
এই সকল বিধির ভেদ কি, তাহ! কহিতেছেন যে, অতান্ত 

অপ্রাপ্ত প্রাপণ অর্থাৎ রাগতঃ শান্ত্রতঃ ন্যায়তঃ অতিদেশতঃ 

অপ্রাপ্ত যে তাহার প্রাপককে উৎপত্তি বিধি বল৷ যায়। যেমন 

অগ্নিহোত্র যাগ করিবে ব৷ অষ্টকা করিবে । অগ্নিহোত্রটি ইচ্ছ। 
প্রাণ্ড নয় এবং এই শাস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য শান্তেও পাওয়। 

বায় না । এ বিধায় শান্রতও অপ্রাপ্ত হইল এবং কোন যুক্তি: 
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তেও প্রাপ্ত হয় না এবং অন্য দৃষ্টান্তেড অগ্নিহোত্র বা অফ্ট- 

কার অনুষ্ঠান প্রাণ্ড হয় না ; কেবল এই শান্দ্রেই প্রাণ্তড হইল, 

এজন্য উহা উৎপত্তি বিধি হইল। রাগ পক্ষে প্রাপ্ত বলাগা- 

ভাবে অপ্রাপ্ত তাহার প্রাপক যে হয়, তাহাকে নিয়ম বিধি বল 

যায়। যেমন ' সম যজেত * দর্শপুর্ণমাস যাগ করিবে, ইহাতে 
যাগটি প্রাপ্ত হইল, যাগটি কোন স্থান বাতিরেকে নিম্পন্ন 
হইতে পারে ন', এবিধায় স্থানও লব্ব হইল। এস্থান ছুই 
প্রকার, সমন ও বিষম, তাহাতে যজমান যখন বিষম দেশে 

যাগ করিতে ইচ্ছ! করে, তখন সমান দেশে যাগ অপ্রাপ্ত হইয়। 

উদিল; এ অপ্রাপ্তের প্রীপককে নিয়ম বিধি বল! যায় । অনেক 

স্কুলে প্রাপ্ত একের অন্য হইতে নিবৃত্তি জন্য এক স্থলে পুনর্ধবার 

কথনকে পরিসংখ্যা! বিধি বলা যায়। যেমন “ইমামগৃতুন্্ 
রশনামৃতন্য * এই মন্ত্রটি বিধি শক্তি দ্বারা অশ্বাভিধনী এবং 

গর্দভাতিধ'শী রশন! গ্রহণে প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ অশ্ব(ভিধানীতে 
বিনিয়োগ করিবে বলতে গর্দভাভিধানী হইতে নিবৃত্ত 

জানিবে ও শশ।দিতে এবং শ্বাদিতে মাংসতক্ষণ প্রাপ্ত ছিল; 

পুনরায় পঞ্চ পঞ্চ নখ তক্ষণ করিবে বলাতে শ্ব(দি অর্থ(ৎ কুদধু- 

রাদদ তক্ষণে নিবৃত্তি হইল) এজন্য ইহাকে পরিসংখা। বিধি 

বঝল। যায়। খ্তুকলে ভাষ্য! গমন করিবে. এস্থলে উক্ত তিন 
বিধির মধ্যে কোন বিধিটি উচিত ইকাতে বাদি নিরাকরণ না 

করিলে প্রক্কৃত অর্থ বুঝান যায় না; এজন্য এস্থলে আপাততঃ 

পরলংখা] বিধি সংস্থাপন করিতেছেন। এস্কলে পরিসংখ্যা 

বিধিই উচিত, করণ কতদার ব্যক্তির খতুকালে স্ত্রীগমন 
স্বেচ্ছততে প্রাপ্ত হয়, ইহ। উৎপত্তি বিধি বিষয় হইতে পারে ন! 

এবং নিয়ম বিধির বিষয় হইতে পারে না, তাহা হইলে থৃহ- 
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করের স্থৃতির সহিত বিরোধ হয়। গৃহকার স্থৃতিতে কহি- 

ব্লাছেন যে, বিবাহের পর ত্রিরাত্র অথব! দ্বাদশ রাতে বা! নংবৎ" 

সর মধ্ো বর ব্রহ্মচারী হইবে তন্মধ্যে দ্বাদশ রাত্রে বা সংবতমর 

মধ্যে ধতু হইলে নিয়ম বিধির বলে স্ত্রীগমন করিতে হইবে 
ইহাতে ব্রন্মচধ্য নষ্ট হইয়া যায় আর প্রাপ্ত বিষয়ে পুনর্ববার 
ৰচন থাকিলে এ বচন বিশেষকে প্রকাশ করে যে, খতুকালে 
ভার্য্যাভিগম গ্রাপ্ত আছে, তাহাতে এই বিশেষ ঝলিতে হইবে 

যে, পুরুষ যদি গমন করিবে, তবে খতুকালেই গমন করিবে, 
অন্য কলে গমন করিবে না। ব্চনের এৰপ বিশেষ করিতে 

হইবে পুভ্রোৎপাত্তি করিবে এমত নিয়ামক বিধি থাকিলে 
স্থতরাং খু গমন ব্যতিরেকে পুভ্রোৎপত্তি হয় না, তাহতে 

খতু গমন নত্য প্রাপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে ' খতৌ গচ্ছে- 

দেবেতি+ নিয়ম নিরর্থক হয় তথ]াপ বচন থাকিলে এ নিয়মে 

একটি অদৃষ কম্পন করিতে হয়। আরও দোষ যে, খতুতে 
গমন করিবেই এমত থকিলে বিদেশস্থের ও ব্যাধাঁদতে 

আক্রান্ত এবং অক্ষম অনিচ্ছু পুরুষ সকলের অশকা অনুষ্ঠানটি 

উপাদ হহয়৷ উঠে। শাস্ত্রে অশকয অনুষ্ঠান উপদেশ দেয় না 

এবং নিয়মেতে [বধি অন্ভুবাদ দোষ ঘটে যে, ' খতৌ স্ত্িয় 
মতিগচ্ছেৎ* এইটি রগ পক্ষে অনুবাদ হইল, প্রাণ্ডের কথন 
অনুবাদ এবং এ শব্দ ইচ্ছাভাব পক্ষে |বধি হইল, যোগ পক্ষে 
বাঁধ অনুবাদ দেবের জনয হয়, সেই হেতু খতুতেই গমন 
করিবে খতু ভিষন কালে স্ত্রীগমন করিবে না) ইত্যকারক পরি-, 
সংখ্য। বিধি উচিত। এক্ষণে স্বমত কাহিতেছেন যে, এইক্প 
মত ভারু।চ ও বিশ্বৰূপ প্রভৃতি পাগুতের! অনুমোদন করেন 

না, আমারও মতে এস্কলে নিয়ম বাধ উচিত, কারণ রাগাভাৰ 



৪৩ মিতাক্ষর।। 

পক্ষে অপ্রাণ্ড প্রাপকৰূপ বিধি সম্ভব হয় এবং খতুকালে স্ত্রী 
গমন না করিলে দোষ শ্রবণ আছে যে. খতুন্নাত। ভার্্যাকে 

যদি স্বদেশস্থ পতি উপগমন ন। করে, তাহা হইলে সে তয়ানক্ 

জ্রণ-হত্য! পাপে যুক্ত হয় সংশয় নাই এৰং বিধি অনুবাদ 

বিরোধ হয় না, এ বচনের বিধিই অর্থ অনুবাদটি স্বতন্ত্রে অর্থ 
নহে, সেই স্থলে বিধ্যন্ুবাদ দোষ হয়। যে স্থলে বিধেয়াবধি 

বিষয়টি অনুবাদের বিষয় হয় আর সেইটি অন্য কলোদ্দেশে 
বিধির বিবয় হয়। যেমন বাজপেয় যাগের অধিকরণে পুর্ব পক্ষে 

কহিয়াছেন, স্বারাজ্য কাম ব্যক্তি বাজপেয় দ্বার যাগ করিবে, 

এস্কলে বাজপের স্বৰপ গুণ বিধান পর্যযস্ত যাগটি অনুবাদের 

বিষয় এবং স্বারাজ্য স্বৰূপ ফলোদ্দেশেতে যাগ বিধি বিষয় 

হইল। এস্থলে তদ্রপ অনুবাদ হইল ন! এবং নিয়মের ন্যায় 
অদৃষ্ষ কণ্পন! পরিসংখ্যা বিধিতেও আছে, খতু ভিন্ন কালে 
গ্রমনে দোষ কণ্পনা হয় এবং নৈয়মিক পুল্রোৎপাদন বিধি 
নামেতে খতু গমন প্রাপ্ত নিত্য আছে, নিয়ম নহে তাহ! নয়, 

নৈয়মিক পুজ্রোৎপাদদন বিধি এই আর যেমত আছে * এবং 
গচ্ছন্ স্ত্িয়ং* এইটি স্ত্রী অভিগমনাতিরিক্ত পুক্রোৎপাদন বিধি 
স্বতন্ত্র পে জানিবে ইহ! নহে, “খতু গমনেন পুভ্রং ভাবয়ে 

এই বিধিতে পুত্রের কর্মত্ব দেখ! যাইতেছে ও এবিধি ভিন্ন 
বিধি নহে, যেমত অগ্নিহোত্র হোম করত স্বর্গ সাধন করিবে। 
এস্থলে স্বর্গের কর্মত্ব দুষ্ট হয় এবং বিদেশস্থাদির অশক্যের 
অনুষ্ঠান উপদেশ নাই, সন্নিহিত ও শক্তের পক্ষে স্ত্রীগমনের 

উপদেশ অশক্তাদির পক্ষে নহে, খতুন্নাতার সম্নিধানে থাকিয়। 

তাহাকে ষে গমন ন! করিবে, তাহার পক্ষে দোষ গমনে 

অনিচ্ছ। নিৰৃত্তিটি অর্থত জানিৰে বিশেষ পরতা৷ নহে রাগাভাৰ 



জচাযাধ্যায় ৪ ৭ 

পক্ষে স্াতিগমনের প্রাপ্তির সম্ভব আছে গৃহ স্ৃতিরও বিরোধ 

নাই। দ্বাদশ দ্বিনে কিম্বা সংবৎসরে খতু দর্শনে খতু গমন 
করিলে শ্রাঞ্জাদির ন্যায় ব্রহ্ষচর্্য ভঙ্গ দোষ হইবে না, সেই 
হেতু স্থার্থ হানি পরার্থ কণ্পন প্রাপ্ত বাধ এই তিনটি দোষ 
বিশিষ্ট পরিনংখা। বিধি যুক্ত নছে। « খত  স্ত্ির়মভিগচ্ছেত 

খতুকালে সত্রীমন কারবে, এ অর্থ ত্যাগ করিয়া খতু ভিন্নে 

সত্রীগমন করিবে না, এমত অর্থ করায় স্বার্থ ত্যাগ হইলে 

সুতরাং অপরার্থ কণ্পন। হুইয়৷ উঠে। বিবাহিতার খতুকালে 
গমন প্রাপ্ত তাহার বাধ এই প্রকার দোবত্রয় বিশিষ্ট পরি- 

সংখ্যা বিধি অগত্য। স্বীর্লত হইয়া থাকে, 'পঞ্চ পঞ্চ নখা ভক্ষ্যা 

এস্থলে পক্ষে শশাদি তক্ষণের প্রাপ্তি হেতু নিয়ম বিধির সম্ভব 

হয় বটে এবং শশাদি ও শ্বাদি ভক্ষণের প্রাণ্ডি হেতুক পরি- 
সংখ্যা বিধি হয়। এ বিধায় এস্কলে উভয় প্রকার বিধির সম্ভব 

বটে, তথাপি নিয়ম পক্ষে শশাদির অভক্ষণে দোষ প্রসক্তি হয় 

এবং শ্বাদি তক্ষণে দেযষাভাব হয়, তাহ হইলে শ্বাদর তক্ষণে 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই স্মৃতির বিরোধ হয়। এই জন্যে সে 
স্থলে পরিসংথ/। বিধি আশ্রয় করিয়াছেন, হহ। দ্বারাও দিনে ও 

রাত্রিতে দ্বিজাতির। দুইবার ভোজন করিবে । এস্থলে নিয়ম 

জানিবে পরিসংখ্যা বিধির আশ্রয় করিবে না, কেন না মধ্যে 

খাহবে না, এহ বলাতে পুনরুক্ত দেব হয় আর নিয়ম বিধি 
হইলে পর খতুতে খতুতে গ্রমন করিবে, এই বীগ্নারও লাভ 
হয়, কেন না নিমিত্তের আরত্তিতে নেমিত্তিকেরও আবৃতি হয় 

ষথা “ কামীতৰেৎ * এস্থলেও নিয়ম জানিবে খত ভিন্ন কালেও 

্ত্রীদিগের কামনায় স্ত্রীকে রমণ করাইবে নিষ্ষর্ষ এই যে খাতু- 

কলে খতু গমন করিবে এবং অমাবস্যা দি নিবিদ্ধকাল বর্জিয়! 



৪৮ মিতাক্ষর! | 

সকল কালে গমন করিবে এই স্ুত্রয় গৌতমের নিয়ম পর 
জানিবে খতুকালে গমন করিবে খতু ভিন্ন কালে স্ত্রীর কাম- 
নায় নিবিদ্ধ দিন তাগ করিয়া গমন করিবে ॥ ৮১ ॥ 

ভর্তুভাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রশ্ব শুরদেবরৈঃ। 

বন্ধুভিশ্চ ক্ত্রিতঃ পুজ্যা ভূষণ চ্ছাদনাশনৈঃ ॥ ৮২। 

স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্র» শ্বশুর ও দেবর-কর্তৃক 
শক্ত্যনুসারে অলঙ্কার, বসন, ভোজন ও পুষ্পাদি-ঘবার পুর্বেবাস্তঃ 
সতী স্ত্রী সকলকে সম্মানযুক্তা করিতে হইবে; কেন না সতী 

স্ত্রীরা সম্মানযুক্ত।' হইলে ধর্ম, অর্থ ও কামন! উত্তম ৰূপে 
বদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮২॥ 

গৃহ-কর্মে নিযুক্ত! নেই স্ত্রী কিৰপ শীল-সম্পন্ন। হইবে, ই্থা 

কহিতেছেন,-__- 

সংযতভোপস্করা দক্ষ! হৃষ্ট] ব্যযপরাগ্ঠুখী | 

কুষ্যাৎ শ্বশুরযোঃ পাঁদবন্দনং ভর্তৃতৎ্পর! ॥ ৮৩॥ 

তগুল কগুনের উলুখল ( উখ্লি, ৰা টেকির গড়), যুষল, 
সুর্প (কুলা) প্রভৃতি বস্তু সকল তগুল প্রস্তুত করণ স্থানে স্থাপন 

ও দ্ালি প্রভৃতি প্রস্তুত করণের গ্রস্তর-যুগল ( জীতা ) একত্র 

করণ ইতা।দি গৃহকাধ্যের উপযুক্ত বস্ত সকল স্ব স্বস্থানে 
স্থাপন করিবে, গৃহকর্ট্দে নিপুণ! হইবে, সর্বদা হাস্তমুখী হইবে 
ও অতিশয় ব্যর কারিবে না এবং স্বামীর বশবর্তিনী থাকিয়া শ্বশ্র, 

শ্বশুর ও অন্যান্য মানা ব্াক্তির চরণ সেবা করিবে ॥ ৮৩ ॥ 

স্বামীর নিকটে কর্তব্য কর্্প কহিয়া বিদেশস্থ স্বামী হইলে 
কি করিবে 2 ইহা কহিতেচেন, 

ত্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্। 
হাসাং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোধিততর্তৃকা ॥ ৮৪ ॥ 
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পাতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী কল্ছুকাদি ক্রীড়!, গাত্রমার্জ- 
দ।দি শরীরের সংস্কার, বহ্ুলোক-ঘটিত সম।জ দর্শন, বিবাহু- 
প্রভৃতি উৎসৰ দর্শন, কামভাবে হাস্ত ও পরথুছে গমন ত্য 

করিবে ॥ ৮৪ ॥ 

আরও কহিতেছেন১+-+" 

রক্ষেৎ কন্যৎ পিত। বিশ্নাং পতিঃ পুক্রাস্ত বাঁ্ধকে। 

অভাবে জ্ঞাতযস্তেষাং ন স্বাতন্ত্রং কচিৎ ভ্্রিষাঃ ॥ ৮৫ ॥ 

বিবাহের পুর্ব্বে কন্যাকে পাপকার্ করণ হইতে পিতা রক্ষা 
করিবেন, বিবাহের পরে স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করিবেন, স্বামীর 
অভাবে এবং বৃদ্ধকাঁলে পুক্রগণ রক্ষা করিবে। এই সকলের 
অতাৰ হইলে জ্ঞতির। রক্ষা করিবে, জ্ঞাতিরও অভাব হইলে 
রাজ! রক্ষা করিবেন । শেঝোক্ত পক্ষের প্রমাণ এই * পতি 

পিতৃ ছুই পক্ষ অভাবে স্ত্রীজ(তির পক্ষে রাজ! ভরণ-কর্তী ও 
পালন-কর্তী; অতএব কোন কালেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা 
নই ?॥৮৫॥ 

অপর কহিতেছেন,-_- 

পিতৃমা তৃন্থতভ্রাতৃশ্বশ্রশ্বশুরমাতুলৈঃ | 
হীন। ন স্যাদিন। ভর্তা গর্থণীযান্যথ| ভবে ॥ ৮৩ ॥ 

পতি-মরণানন্তর স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর 
ও মাতুল হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না) কেন না তাহাদিগের 

হুইতে স্বতন্ত্র হইলে নিন্দনীয়। হয়। ব্রহ্মচর্য্য ধন্ম আশ্রয় 

পক্ষে এই বিধান জানিবে। বিষুম্থতিতে এইৰূপ কথিত 
আছে যে,“ স্বামী মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, কিন্বা 
স্বামীর অন্ুমরণ অবলম্বন করিবে” অন্ুগমনে মহৎ মঙ্গল 

হয়। তাহার পোবকতায় ব্যাস কপে।তিকার আখ্যান ( ইতি- 

(৭) 
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হ।স) ছলে দর্শাইয়ছেন যে, “পতিব্রতা কপো।তিক1 জ্বলন্ত 

অনলে প্রবেশ করিয়া সেখানে বিচিত্র কেয়ুরধারী ভর্তাকে 
প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে সেই পক্ষী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া 

স্বর্লোকে গমন করত সেখানে উক্ত কর্্-দ্বার৷ পুজিত হইয়া 
সার সহিত ব্রড়া করিয়াছিল ।, 

শগ্থ ও অন্গরা অন্ুগমনের ফল কহিয়ছেন যে,  মানব- 
দেহে সার্ধী ভরি টা লোম হইয়া থাকে; স্ত্রী-স্বামীর অনুগমন 
করিলে পর সে পুর্ব্বোক্ত সার্থ ত্রিকোটা বৎসর ন্বর্গলে।কে 
পতির সহিত বাস করে" এইবপ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিথের 
পরলে।ে অবিচ্ছেদ দেখইয়ছেন এবং «সর্প ধারণকারা 

ব্যক্তির মেনন বল-পুব্বক গর্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করে, 

সেইৰপ জন্গুগমনকারিণী রমণী স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার 

সহিত আনন্দ সম্ভোগ করে। সেখানে সেই স্ব(মী সেবাতে 
নিযুক্ত! স্রীপাতর সাহত অপ্নমরোগণ- কতৃক স্তাতা বনাতি প্রপ্ত 

হইয়। চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারের সমক।ল পধান্ত পাতির সহিত 

ক্রীড়া কারতে থাকে । আর যদ তাহার পাত ব্রহ্মহত্যাক।রী, 

মিত্রহতা।কারী অথবা, কৃতম্ব হয়, তথাপি অবিধব৷ থাকিয়। 

বে স্ত্রী সৃত পতিকে গ্রহণ করিয়া মরে, সেই সতী স্ত্রী বৃত 

পতিকে পবিত্র করে এবং যে স্ত্রী স্বামী মরিলে অগ্নি প্রবেশ 
করে, সে অক্ুহ্ধতীর সমান আচার সম্পন্ন হইয়া স্বর্গলোকে 
পুদ। হয়। আর স্বামী মারলে যেস্ত্রী আগতে আত্ম শরার 

দাহ না করে, তাৰ কাল পযন্ত সেক্সী কদাপি আ্রী-শরীর 

হতে মুক্ত হয় না।? 

ইারাত কহেন যে,“ যেস্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে, সেই 
স্ত্রী মাতুকুল, পিতুকুল ও ভর্তৃকুল, এই তিন কুলকে পবিত্র 
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করে। তদ্রুপ, স্বামী পীড়িত হইলে যে স্ত্রী পীড়িতা হয় ও 
স্বামী হর্ষিত হইলে হর্ধিত হয় এবং স্বামী প্রবাসে গমন 

করিলে মলিন! ও কৃশা হয়, আর স্বামী মরিলে যে স্ত্রী মরে, 
সেই স্ত্রীকে পতিত্রতা বলিয়া জানিবে। গর্তবতী ক্রীলোক 
ও বালক-পুন্র স্ত্রীলেক তিন্ন ব্রাঙ্ণ অবধি চাণ্ডাল জাতিপর্যন্ত 
সকল স্ত্রীর এই সাধারণ ধন্ম কথিত হইয়াছে; কেন না, 

ত্রীস্বামীর অনুগমন করিবে, এস্কলে কোন জাতিবিশেষের 
কথ। কথিত হয় নাই। 

আর যে সকল বচন ব্রাহ্ণীর পক্ষে অন্ুুগমন নিষেধ করে 

ঘে, “ ব্রঙ্গণীর স্বামী মরিলে ব্রদ্মার শাসন প্রযুক্ত অনুগমন 
নাই, ক্ষত্রিয়াদি বণেতে স্বামী মরিলে অনুগমন করিলে পরম 

তপস্ত। কথিত হয়। রব্রাহ্মণী জীবন-ধারণ করিয়। স্বামীর 

হিতকার্ষয করিবে, মরণে আত্মহতা-কারিণী হইঃবে। যে 

ব্রাঙ্গণ-জাতীয়া স্ত্রী মুত পাতিকে অনুগমন করে, সেই আত্ম- 
হতা1-রনিত পাপ প্রযুক্ত আপন[কে ও পতিকে স্বর্গলোকে 

লইতে পারে না। এই সকল বচন ও আর আর যে সকল 

বচন যাহা উক্ত আছে, তাহ! স্বামির মরণের পর পৃথক চিতা 

আরোহণ পক্ষে জানিবে। কারণ পুথকৃ চিতা আরোহণ 

করিয়! ব্রাঙ্গণী অন্ুগমন করিতে যোগ্য হয় না, এই বিশেষ 

স্মরণ আছে; হহার দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্টা। ও শৃদ্র জাতির 

স্রীলেকদিগের পক্ষে পৃথক্ চিতা করণ-পুব্বক অন্ুগমন করার 

আজ্ঞ! হইল । 

কোন কোন ব্যক্তি যে কহেন “পুরুবদিগের পক্ষে আত্মহতা। 

যেত নিষিদ্ধ* তদ্রপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও আত্মুহতা। 

নিবিদ্ধ প্রযুক্ত যে স্ত্রীলে।কের স্বপ্ন গমনের অভিলাষ অতিশয় 
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বর্ধিত হয় এবং আত্মহত্যার নিষেধ শান্ত লঙ্ঘন করে, 

তাহার পক্ষে এই অনুগমন করিবার উপদেশ তাহা শ্যেন যজ্জছের 

ন্যায়, যেমন « অভিচারকারী ( পর মারণ-কামী ) শ্েন-ঘার। 

যাগ করিবে। অতিশয় ক্রোধ পরিপূর্ণ চিত্ত বাক্তির ও প্রাণি” 
হিংসা! নিবেধৰপ শীস্ত্র-লঙ্ৰনকারীর পক্ষে স্টেন যজ্ঞের উপ- 
দেশ এই সকল যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কেন না পরমারণকামী পুরুষ 
শ্যেন যাগ করিবে অর্থাৎ শচাণ পক্ষি দ্বারা যাগ করিৰে এই 
বাক্য শ্যেন পক্ষী ও যাগ এবং পরহিংসাকামী পুরুষ ও হিংসা 
এই সকল পদার্থ বোধ করিয়া দিতেছে, উক্ত হিংসা পদার্থে 

বিধির সংভ্রব কোন মতে ঘটে না। যেবিষয়টি ইচ্ছায় ও 
শান্্।ন্তরে ও কোন যুক্তিতে ও কোন দৃষ্টান্ত বিধায় পাওয়া যায় 
না, সেই বিষয়টি যে শাস্ত্র হইতে পাওয়। যায়, উক্ত শান্ত্রকে 
বিধি বলা যায়। যেমত পঞ্চমী তিথিতে লক্ষী পুজা করিবে, 
এই শাস্ত্র প্রাণ লক্ষী পুঁজাটি ইচ্ছায় এবং এই শাস্ত্র ব্যতি- 
রেকে শাস্ত্রান্তরে ও কোন যুক্তিতে এবং কোন দৃষ্টান্ত বিধায় 
পাওয়া! যাইতেছে না, এই শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে, এজন্য 

ইহাকে বিধি বলা যায়, তদ্রপ হিংসাটি ইচ্ছায় নিজ্গনন হয়, 
এজন্য হিংসাতে কোন মতে বিধির সংঅ্ব ন! থাকায় প্র।ণি- 

মাত্রের হিংস। করিবে না, এই নিষেধের বিবয় হইল, এপ্রযুক্ত 
শ্যেন যাগের পরমারণৰূপ ফল দ্বার অনিষ্ট সাধ্নত্ব যে সকল 

পণ্ডিতেরা বলেন, তাহাদিগের মতেও অন্ুগমন ও শ্টেন যাগ 

কোন মতে তুল্য হইতে পারে না, কারণ অন্ুগমন-শাস্তে 
অন্ুগমনকে স্বর্গের নিমিভ্ত বিহিত করেন, এপ্রযুক্ত সকল 

প্রাণির হিংসা করিবে না, এ নিষেধের বিষয় হইতেছে না, 

অনুগমন তিন্ন স্থানে উক্ত নিষেধের স্থল জানিবে, যেমত্ব 
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অগ্লীষে।মীয় নামক যাগে পশু হিংসায় সামান্য প্রাণি হিংসা 

নিষেধ নাই, অতএব শ্বেন যাগ অনুগমন উভয়ের পরস্পর 
স্পস্ট ভেদ আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, আর যে কোন 
পণ্ডিতের মত যে যাহাতে মরণ হয়, উক্ত দৈহিক চেষ্টা যি 

প্রহার ও অস্ত্রাঘাত প্রভৃতিকে হিংসা বলা বায়, এমতে শ্যেন 

যাগটি পরমরণের সম্পাদক চেষ্টা বিশেষ হইল, অতএব শেন 
যাগটিও হিংসা পদার্থ হইল, পরমরণকামী, যে সে শ্যেন যাগ 

করিবে, ইহাতে মরণকামী পুরুষৰপ অধিকারীর বিশেষণ, 
ন্তরাং মরণই হইয়া উঠিল, এজন্য উহাতে ইচ্ছায় প্রবৃত্তির 

সম্ভব হইতেছে, বিধির প্রবৃত্তি কোন মতে হইতেছে না, 

পুর্ববোস্ত বিধি লক্ষণে কথিত হইয়াছে ইচ্ছা প্রাপ্ত স্থলে বিধি 
হইতে পারে না, সুতরাং শ্যেন যাগটি স্বভাবত নিষিদ্ধ হই- 
তেছে, শাস্ত্রাস্তরে বাহিত নাই, বরং মন্বাদি শাস্ত্রে অভিচারকে 

উপপাতক বলিয়! বর্ণিত করিয়াছেন, তদ্দবারা শ্ভেন যাগটি 
নিষিদ্ধই আছে, অতএব শ্টেন যাগ স্বভাবত অনিষ্ট সাধন 

জানিৰে এৰপ হইলে পর সুতরাং শ্যেন ও অন্নুগমন একৰপ 

হইয়া উঠিল, এবিষয়ে কহিতেছেন, ষে শে/ন সর্বদাই নিষিদ্ধ 

শ্যেন বার স্বর্গ হয়, এমত শাস্ত্রান্তর নাই, অন্ুগমনটি হিংসা 
পদার্থ হইলেও শাস্ত্রন্তরে অনুগমনে স্বর্গ হয়, একপ প্রমাণ 
আছে, তথাপি যদি বল অনুগমন হিংসা, হিংস ইচ্ছা প্রাণ্ড, 

তাহাতে বিধি হইতে পারে ন। বটে, তথাপি অনুগমনের ইতি 

কর্তব্যত! অঙ্গ সকল ধৌত বস্ত্র পরিধান, হস্তে কুশ ধারণ ও 
পুর্বমুখাবস্থান ও দেব তীর্থে আচমন সংকম্প অগ্নি প্রবেশ 

প্রভ়ীতি কর্তব্য কাধ্যগুলি বিধি প্রাপ্ত থাকায় স্থতরাং প্রধান 

অনুগমনটিও বিহিত হইয়া উঠিল, অঙ্গ ভিন্ন প্রধান থাকিতে 
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পরে না, সামনা প্র।ণিমাত্রের হছিংস! করিবে না, এন্বিধের 

অন্ুগমনে অবকাশ থাকিল না. ঘেমত বায়ু দেবতা! উদ্দেশে 
শ্বেতচ্ছাগ বধ করিবে, ইহ যেমত সামান্য হিংসার নিষেধ বিষয় 

হয় না, এই সকল বৈধ হিংসার অতিরিক্ত স্থলে উক্ত নিষেধ 

থ[কিবে, তদ্ধপ অনুগমনেও জানিবে এই হেতুক অনুগমন ও 
শোন যাগের পরস্পর প্রভেদ স্প্টৰূপে জান! গেল। | 

কেহ কেহ কহেন যে, “ পরমায়ু-সত্বে স্বর্গক(মী হইয়া মরিবে 
না? এই শ্রুতি বিরোধ প্রযুক্ত অনুগমন অযুক্ত এস্থলে বিবেচ্য 

এই যে.“ ন্বর্গকামী ব্যক্তি পরমায়ুস্থিতির পুর্বে মরিবে না, 

এই স্বর্গ ফল উদ্দেশে মোক্ষ অতিলাষা ব্যক্তি আয়ুর পুর্বে 
আয়ু ক্ষয় কারবে না; বেহেতু মোক্ষরির আয়ুর শেষ হইলে 

পর, নিত্য নৈমিত্তিক কন্ম নুষ্ঠ।ন-ছ্বারা যাহার অস্তঃকরণের কলঙ্ক 

ক্ষর হইয়াছে, তাহার শ্রবণ, মনন ও নাদধ্যাসন ( পুনঃপুন 

স্মরণ পরমার্থ চিন্তা বিশেব) সম্পত্তি হইলে আত্মভ্ঞান দ্বার! 

নিত্য নিরতিশয় আনন্দৰূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত স্ববপ মোক্ষ সম্তব, 

সেই হেতু অনিত্য অণ্প সুখ স্বর্গের নিমিত্ত আযুর ক্ষয় করিবে 

না, এই অর্থ। 

এই হেতুক ইতর কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানের ন্যায় মুক্তি লাভ 
পক্ষে অনিচ্ভুকা স্ত্রীলোকের পক্ষে ও অনিত্য অপ্প নখ স্বপ্ধ 

প্রাপ্তি অভিল[বিণীর পক্ষে অন্ুগমন যুক্ত যুক্ত হইল, ইহাতে 

কোন নিন্দা নাই ॥৮৬॥ 

আরো কাইতেছেন,- 
পতিপ্রিয়হিতে যুক্ত! স্থাচার| খিঞজিতেত্বির।। 

সেহ কীর্তিনবাপ্পোতি প্রেতা চাস্ান্তনাং গতিম ॥ ৮৭ ॥ 

পতির মনের অভিমত প্রিয় ও ভবিষ্যৎ কালের শুভকরু 
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ছিত-কাধ্যে নিযুক্ত! হইবে এবং শোভন আচ।র যুক্তা হইবে । 
স্রীলোকের শোভন আচার শঙ্খ কহিয়াছেন “স্ত্রীলেক পতিকে 
ন! বলিয়৷ গৃহ হইতে নির্গতা হইবে না, উত্তরীয় বস্ত্র রহিত 

থ/কিবে না, সত্বর গমন করিবে না, বাণিজ্য ব্যবসায়ী: প্রত্র- 

জিত (ভিক্ষুক) রুদ্ধ বাক্তি ও চিকিৎসক তিন্ন অন্য পুরুষের 

সহিত কথা কিবে না, কাহাকেও নাতিদেশ দেখাবে না, 
গুনফদেশ অবধি আচ্ছাদিত করিরা বস্ত্র পরিধান কারিবে, শতন- 

ঘয় অনারত রাখিষে না, মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন ব্যতিরেকে হাসিবে 

না, স্বামী ও স্বামীর বন্ধুগণকে দ্বেব করিবে না। বেশ্যা, ধূর্ত, 

অভিসারিণী (সঙ্কেতক।রি টা ভ্রক্টাচর! জ্্রী) ভিক্ষুকী, প্রেক্ষ- 
নিকা ও মায়ামুল কুহককারিণী এবং ছ্ুশ্চরিত্রা প্রভৃতি স্ত্্ী- 

লোকের সহিত একত্র থাকিবে না। কেন না * কুসংসর্গ দ্বারা 

চরিত্র দুষ্ট হয়” কর্ণ, নাসিক। মুখ ও চক্ষু, চ্মা এবং বাকা, 

হস্ত, পদ, মলদ্বার ও মুত্রদ্ধার এই সকল ও মন এই এক।দশ 

হান্দ্রয়কে নিয়ত কুপ্রবাত্ত হইতে রহিত কারবে। 

যে স্ত্রী এই সকল আচরণ পালন করে, সে ইহ লোকে 

প্রখ/ত বীর্ত ও পরলে'কে উত্তমগতি প্রণ্ড হইবে । বিবা- 

হুর পরে এই সকল স্ত্রীলেকের ধন্ম আচরণ করতে হইবে; 

পুক্ুষের উপনয়ন সংস্কারের ন্যায়, স্ত্রীলোকের বিবাহ-সংস্কার; 
অতএব বিবাহের পুবের স্রীরা স্বেচ্ছচার, স্বেচ্ছাবাদ ও অভি- 
লষিত তক্ষণে দোব নাই ॥ ৮৭॥ 

যাহার অনেক স্ত্রীতাহার কর্তব্য কন্ম কহিতেছেন,--+” 

সতামন্যাং সবণাবাং ধশ্মচাধ্য” ন বারযেছ। 

সবর্ণসু বিপেখ ধন্য জ্যেযা ন বিনেতরা ॥ ৮৮ ॥ 

স্বজতীয়া স্ত্রী থাকিতে অন্যবণ! স্ত্রীকে ধর্ম কার্য করাইবে 
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না। অনেক সবর! স্ত্রী থাকিতে ধর্ম কার্ধা অনুষ্ঠানে বিবাহ 
জ্যোষ্ঠা স্ত্রী ভিন্ন অন্য মধ্যমা স্ত্রী কিনব কনিষ্ঠা স্ত্রীকে নিযুক্তা 
করিবে ন। ॥৮৮॥ 

সুতপতি স্ত্রী জাতির কর্তব্য বিধি পুর্ববে কহিয়। এক্ষণে যাহার 

স্ত্রী অগ্রে হৃতা হইয়াছে, তাহার কর্তব্য কর্ম্ম কভিতেছেন। _ 

দাহযিত্বাগ্রিহোত্রেণ জ্স্রিষং বুভ্ভবতাঁতং পতিঃ। 

আহরেদ্বিধিবদ্দার[নপ্লীংশ্চৈবাবিলম্বযন্ ॥ ৮৯ ॥ 

পূর্বোক্ত সুচরিত্রা মৃত স্ত্রীকে (বেদোক্ত তদতাবে স্থৃতি- 
শাস্ত্রোক্ত) আগ্র দ্বারা দাহ কারয়া অপুর বা অক্ৃত-বজ্ঞ 

কিন্ব। আশ্রমান্তরে অনধিকরী পাত অন্য স্ত্রীর অভাবে অবি- 

লম্বে পুনর্ধবার যথাবিধি দার এবং অগ্নি গ্রহণ করিবে। দক্ষ 
বচন আছে যে “কোন দ্বিজ এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবে 

না ইহ। অগ্নিহোত্র অধিকারিণী স্ত্রীর পক্ষেই জানিবে, 
অন্যের পক্ষে নহে । * প্রথম স্রী জীবিত। থাকিতে যে ব্যক্ত 

দ্বিতীয় স্ত্রীকে বঙ্গীয় অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে, তাহা স্ুরা- 

পান সমান হইবে * এবং * দ্বিতীয়। স্ত্রী বত হইলে যে অগ্রি- 

হোত্র ত্যাগ করে, তাহাকে ব্রঙ্গহতাযাকারী বলিয়। জ।নিৰে 

ও যে ইচ্ছা-পুর্বক ত্যাগ করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী 

বলিয়া জানিবে* এই সকল অগপ্রিহোত্রে অনধিক্কৃত। স্ত্রীর 

অগ্রিদাহে জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥ 

বিবাহ প্রকরণ সমগত হইল ॥ ৩॥ 

বর্ণ জাতি বিবেক প্রকরণ আরম্ত ॥ ৪॥ 

বর্ষণের চরি জাতি স্ত্রী হয়, ক্ষভ্্িয়ের তিন জাতি স্ত্রী হয়, 

বৈশ্বের ছুই বর্ণ স্ত্রী হয় ওশুদ্রের কেবল শুত্রা স্ত্রী হয় এই 



আচারাধ্যায় ৫৭ 

সকস পুর্বে উদ্ধু হইয়াছে সেই সকল স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন 

কর! কর্তব্য, ইহাও পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে কোন্ 
জাতীয়! স্ত্রীতে কোন্ জাতীয় পুরুষ হইতে কোন্ জাতি প্র 

জন্মিবে, ইহার বিচার করিতেছেন,-_-- 
সবর্ণেভাঃ সবর্ণান্থু জাযন্তে হি সজাতযঃ। 

অনিন্দেষু বিবাকেবু পুজাঃ সম্তান-বদ্ধনাও ॥-৯০ ॥ 

ব্রাহ্মণ জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণীর গর্তে ব্রাহ্মণ জন্মিবে, 
ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীর গর্তে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন 
হইবে। বৈশ্য পুরুষ হইতে বৈষ্ঠা স্ত্রীর গর্তে বৈশ্য জাতি 
জন্মিবে। শুদ্র পুরুষ হইতে শৃদ্রা স্ত্রীর গর্তে শুদ্র জম্মিবে, 
অর্থৎ ইহারা মাতা পিতার সমান জাতি পুক্র হইবে, এই 
বিধি বিবাহিত সবর্ণ পুরুব ও বিবাহিত] সবর্ণা স্ত্রী হইতে যে 

পুর জন্মিবে, তাহার পক্ষে জানিবে। 
বিবাহিত স্বামী বর্তমান থাকিতে উপপতি হইতে যে “কুণ্ড" 

নামক পুক্র জন্মে ও বিবাহিত স্বামী মৃত হইলে উপপ[ত হইতে 

যে" গেলক+ নামক পুত্র জন্মে এবং অবিবাহিত৷ অবস্থায় 

কোন পুরুষ হইতে যে * কানীন * নামক পুত্র জন্মে ও বিবাহ 
কালে বে পুত্র গুপ্তভাবে গর্জে থাকে বা জন্মে, ইহাদগের 

সবর্ণত্ব নাই । তাহার! উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নীচ জাতীয় পুরুষ 
হইতে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত ভিন্ন জাতি ভাবাপন্ন হওয়ায়, সাধা- 
বণ ধর্ম অহিংসাদি ধশ্ম আচরণে অধিকারী হয়। ব্যভিচার 
জাত সকল ব্যক্তির! শুদ্রের সমান ধন্ম আচরণ করিবে, 

অর্থ(ৎ শুদ্র ধর্ম বে ব্রাহ্মণ সেবাদি তাহাতে অধিকারী হয়। 
যদি বল পুর্ববোক্ত কুণ্ড ও গোলক সন্তান দ্ধয়ের অব্রাঙ্গণত্ত 

হইলে শ্রান্ধে নিষেধ কর! উপপন্ন হয় ন। ও ন্যায়বিরেধ হয়। 

(৮) 



€৮ মিতাক্ষর! 

যে ব্যক্তি যে জাতীয় পুরুষ হুইতে যে জাতীয়! স্ত্রীর গর্তে 
জন্মে, সে ব্যক্তি সেই জাতিই কয়। যেমন সো হইতে গবীতে 

জন্মিলে গোই হয় ও অশ্ব হইতে অশ্বার গর্তে জন্মিলে অশ্বই 
হইবে, সেই ঘেতুক ব্রাহ্মণ জাতি পুরুষ হইতে ব্রাহ্গণ জাতি 

সত্রীতে উৎপন্ন হইলে যে ব্রাহ্মণ হইবে না, ইহা বিরুদ্ধ, তেমান 

কানীন ও পৌনর্ভবদির বিধি ক্রমে জাত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে 
উপক্রম করিয়া * সমান জাতীয় পুত্র বিবয়ে এই বিধি উক্ত 

হইল+ এই বচনের সহিতও বিরোধ হইতে পারে, ইহ! 

ন্যায্য নহে; ব্রাঙ্গণীতে ব্রাঙ্ষণ-দ্বারা জন্মিলে যে ব্রাহ্মণ হইবে 

না, ইহা ভ্রম নিরৃত্তির জন্য উক্ত হইল, সুতরাং শ্রাদ্ধ বিষয়ে 

নিষেধ হষঈবে। যেমন অত্যন্ত অপ্রাপ্ত পতিতের শ্রাদ্ধবিষয়ে 

নিষেধট। ন্যায়-বিরুদ্ধ হয় না । যেস্থলে প্রত্ক্ষ দ্বারা জাতি 

নির্ণয় হয়, (যেমত গো হইতে গরু, অশ্ব হইতে অশ্ব ইত্যাদি) 

সেই স্থলে সেই জাতি দ্বারা সে জাতির নির্ণয় হয়। ব্রাঙ্গণাদি 

স্থলে সেৰপ নহে, ব্রাহ্গণাদি জতি প্রতাক্ষসিদ্ধ নহে; ব্রাহ্মণ 

সমান হইলেও কুণ্ডিন বশিষ্ঠ ও গৌতম ইহার স্মরণ লক্ষণ 

গোত্র আছে" তেমনি মনুষ্য জাতির মনুষত্ব সমান হইলেও 

ব্রাহ্মণী আদি জাতি স্মরণ লক্ষণ! মাতা পিতার এই জাতি 

লক্ষণ ? ইহাতে অবস্থার বাতিক্রম হয় না। সংসারের অনা- 

দিত্ প্রযুক্ত শব্দার্থ ব্যবহারের ন্যায় অর্থৎ ব্যাকরণাদি হইতে 
যেমন শব্দার্থ জ্ঞান হয়, “সমান জাতি জাত সন্তানেতে আমি 

বিধি উক্ত করিলাম? এই কথিত অনুবাদ হেতুক যথা সম্তব 

ব্যাখ্যা করিব। নিয়োগ স্মরণ ও শি সমাচার প্রযুক্ত 

ক্ষেত্রজ সন্তান মাতৃ-জাতি সমান জাতি বিশিষ্ট । তাহার 

দৃষ্টাস্ত এই যে, ধতরাষ্্র, পাণ্ড ও বিছুর ক্ষেত্রজ সন্তান হও- 
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যাতে মাতার তুল্য জাতীয় হইয়াছিল, ইহাতে বিস্তারের 
আবশ্যক নাই। 

অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণাদি বিবাহেতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, 
তাহাতে বংশ বুদ্ধি হইয়া থাকে এবং অরোগী, দীর্ঘ মুক্ত, 
ধন্ম ও প্রজ্ঞা-সম্পন হয় ॥ ৯০॥ 

বর্ণ সকল উক্ত করিয়! এক্ষণে অনুলোম জাত জাতি সকল 

কহিতেছেন,-___- 
বিপ্রানমর্বীবঞিক্তো হি ক্ষ্রযাহাং বিশঃ স্ত্িযাং। 

' অন্ব৪ শ্ুদ্াং নিষাদে। জাতঃ পারশবোহপি বা ॥ ৯১ ॥ 

বিবাহিত ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীর গর্তে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুক্ত্র 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে মৃদ্ধাবসিক্ত কহ! যায় । বিবাহিত বৈশা- 

জাতীয় কন]াতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র অন্বষ্ঠ নামে জাতি 
হয়। বিবাহিত শুদ্রর গর্তে ব্রাঙ্গণ হইতে নিষাদ নামক 

পুত্র হয়। প্রতিলোম জাত নিবাদ নামক কোন মৎস্য- 

বধ-জীবী অর্থ।(ৎ শুদ্রজাতি পুরুব হইতে ব্রাঙ্গণী স্ত্রীর গর্তে 
জাত ব্যক্তির সমুদ্ভব হইয়া থাকে। এই নিষাদ ব্যক্তি ' পার- 

শব+ নামক জাতি পর্যায়ে খাত হয়। শঙ্খ বচনানুসারে 

“ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন পুত্র ক্ষত্রিয়ই 
হয়, ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ হইতে বৈশ। জাতীয় স্ত্রীতে উৎ- 
পাদিত পুত্র বৈশাই হয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষ ধইতে শুদ্র- 
জাতীয় স্ত্রীতে উৎপাদত পুত্র শুদ্রই হয়, এইৰূপ যাহা 

বিখ্যাত আছে, তাহ! ক্ষক্রিয়াদি জাতীয় ধর্ম প্রাপ্তির নিমিত্তে 

খাত আছে, নতুবা কিছু মুর্ধাবসিক্ত প্রতি জাতি নিবারণার্থ 

ৰ1 ক্ষভ্রিয়াদি জাতি প্রাপ্তি জন্য নহে; অতএব মুর্ধাবসি্ত 

প্রভৃতির ক্ষত্রিয়দি জাতির পক্ষে উক্ত দণ্ড; চর্ম ও উপবীত 



মিতাক্ষর|। 

(দক্ষিণ করধূত যজ্জস্থুত্র ) প্রভৃতি দ্বারা উপনয়ন কার্ষা এবং 

উপনয়নের পুর্বে তাহাদিগের কামচার, কামবাদ ও তক্ষা, 

এই সকল পুর্ব্বের নায় জানিবে ॥ ৯১। 
বৈশ,াশৃদ্রোস্ত রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রো সুতেই স্মৃতো।। 
বৈশ্যাভ করণও শুদ্র/াং বিশ্নাস্থেষ বিথিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥ 

বিবাহিত বৈশ্যার গর্তে ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুব হইতে 

« মাহিষা, নামক জাতি জন্মে। বিবাহিত শুদ্রজাতি স্ত্রীর 

গর্ভে ক্ষত্রির জাতীয় পুরুষ হইতে * উগ্র * নামক জাতি জন্মে 

ও বিবাহিত শূদ্রজতি স্ত্রীর গর্তে বৈশ্য পুরুষ হইতে “করণ, 

নামক পুন্রর জন্মে। বিবাহিত স্ত্রীতে এই বিধি উক্ত হইবায় 
অবিবাহিত স্ত্রীতে এ বিধি বিধিসিদ্ধ নহে জানিবে। 

এই সবর্ণ মুর্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতিসংজ্ঞা বিবাহিত স্ত্রীতে 

জন্সিলে জানিবে। মুর্ধাবসিক্ত, অস্বষ্ঠঃ নিবাদ, মাহ্ষ্য, উগ্র 

ও করণ, এই ছত় পুর অন্ুলোম জাত (নিশ্ন জাতি স্ত্রীজাত) 

পুক্র জানিবে ॥ ৯২॥ 
প্রতিলোম জাত (উচ্চ জাতীয় স্ত্রীর গর্তজাত) জাতি 

কহিতেছেন, 

ত্রাঙ্ষণঢাং ক্ষজিষাৎ স্রতো! টৈশ্যাৈদেহিকস্তথা । 

শুদ্রাজ্জীতস্ত চাঙালঃ সন্বধশ্মবহিদ্ছৃতঃ ॥ ৯৩ ॥ 

্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে « হ্থুত+ নামক পুল হয়। 

্রান্মণী স্ত্রীর গর্তে বৈশ্য পুরুষ হইতে “ বৈদেহিক + জাতি 

জন্মে ও ব্রাহ্মণ জাতীয়! স্ত্রীর গর্তে শুদ্রজাতীয় পুরুষ হইতে 
£চাগু।ল+ জাতি জন্মে, সেই চাগুাল সর্বধন্ম বঙ্জিত হহয়া 

থাকে ।৯৩। 
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আরও কহিতেছেন,___ 
ক্ষত্রিয় মাগধং বৈশ্যাচ্ছদ্রাৎ ক্ষতাঁরমেব চ। 

শুদ্রাদাযোগবং বৈশ্য জনযামাঁস বৈ স্ুতম ॥ ৯৪ ॥ 

ক্ষত্রিয় স্ত্রী বৈশ্য পুরুষ হইতে * মাগধ+ নামক জাতি পুন্তর 
প্রসব করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়! স্ত্রী শৃদ্র হইতে “ ক্ষত্বা £ নামক 

জাতি পুত্র প্রমৰ করিয়া থাকে ও বৈশজাতীয়া স্ত্রী শুদ্র 
হইতে « আয়োগব+ নামক জাতি পুভ্র প্রসব করিয়া থাকে । 
স্থৃত, বৈদেহিক, চাগ্ডাাল, মাগধ, ক্ষত্তা ও আয়োগব এই ছয় 

জাতি উচ্চ জাতীয় স্ত্রী হইতে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত প্রতিলোম 

জাত হয়। 

ইহাদিগের জীবিকা উশনার প্রণীত স্মৃতিতে ও মনুপ্রণীত 

স্মৃতিতে দৃষ্ট করিতে হইবে ॥ ৯৪। 
ন[নাজাতির সংমিলনে ব্ণসঙ্কর জাতান্তর কহিতেছেন,_ 

মাহিষ্যেণ করণ্যান্ত রথকাঁরইঃ প্রজাষতে | 

অসতসন্ডস্ত বিজ্ঞেযাও প্রতিলোান্যালোমজাঃ ॥ ৯৫ ॥ 

বৈশ্যার গর্তে ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে যে মাহিষ্য-জাতি পুরুষ 
উৎপন্ন হয় ও শুদ্রা স্ত্রীর গর্তে বৈশ্য পুরুষ হইতে যে করণ- 

জ(তীয়া কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, সেই মাহিব্য পুরুষ হইতে 

উক্ত করণী স্ত্রীর গর্ভে উৎপাদিত পুক্র রথকার নামক জাতি- 
দ্বার! বিখ্যাত হইয়া থাকে । বচন হেতুক তাহার উপনয়নাদি 
সকল কাধ্য কর্তবা। শঙ্খ কহিয়াছেন ষে, “ক্ষত্রিয় বৈশ্য 

অন্থুলোমান্তর দ্বারা যে রথকার উৎপন্ন হয় তাহার কর্তবাকর্ম্ম 
দেবযাগ, দান, উপনয়ন, সংস্কার ক্রিয়া, অশ্ব প্রতিষ্ঠা, রথস্থত্র, 

বাস্তবিদ্যা, অধ্যয়ন, এই সকল বৃত্তি জানিবে। 

এইৰপ ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়োৎপন মুদ্ধাবসিক্ত মাহিব্যাদি অনু- 



ঙ্হ্ মিতাঁক্ষর]। 

লোম জাতি সঙ্করেতে জাত্যন্তর ও উপনয়নাদি বস্তি প্রাপ্তি 

জানিবে; কেন না এঁ উভয় জাতির দ্বিজস্ব আছে। তাহা. 

দিগের সংজ্ঞা অন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রেতে উক্ত দেখিতে হইবে। 

এই গুলি কেবল চুম্বক মাত্র কথিত হইল.। সংকীর্ণ সঙ্কর 

জাতিদিগের অগণ্যত। প্রযুক্ত বালিতে অযোগা হওয়!য় এই 

মাত্র নিনীত হইল যে, নিন্ন জাতীয় পুরুষ হইতে উচ্চ জাতীয়! 

সত্রীতে জনিত ( প্রতিলোমজ ) জাতির অসৎ অর্থ/ৎ অপ্রশত্ত 

ও উচ্চ জাতীয় পুরুষ হইতে নীচ জাতীয় স্ত্রীতে জাত (অন্ু- 
লোমজ ) জাতিরা সৎ অর্থাৎ প্রশস্ত জানিবে ॥ ৯৫॥ 

সমান বর্ণা স্ত্রীতে সমান বর্ণ পুরুষ হইতে সজাতি জন্মে, 

ইত্যাদি বর্ণ প্রাপ্তির কারণ কহিয়া এক্ষণে বর্ণ প্রাপ্তির অন্য 

কারণ কহিতেছেন, 
জাত্যুত্কর্ষো হে জ্ঞেযঃ পঞ্চনে সপ্ত মেইপি বা। 

ব্যতাষে কর্মণ।ং সাম/ং পুর্ববচ্চানরোন্তরন॥ ৯৩৬ ॥ 

সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম জন্মেতে মুদ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতির 

উৎকর্ষতা অর্থাৎ ব্রাহ্গণাদি জাতি প্রাপ্তি হয়। সপ্তম, ষষ্ট ও 

পঞ্চম জন্ম বাহ। কথিত হইল, ইহ ব্যবস্থিত ৰিকণ্প জানিবে। 

তাহার বাবস্থা! এইৰূপ যে, শুদ্রা স্ত্রীতে ব্রাঙ্গণ হইতে যে 

নিষাদী স্ত্রীজাতি জন্মে, সে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইয়! 

তদৌরদসে কোন স্ত্রী্াতিকে প্রসব করিলে সে যদি ব্রা্গণের 

সহিত বিবাহিত হইয়া! একপে অন স্ত্রীজাতিকে প্রসব করে, 

এই প্রকারে বণ্ঠী কন্যা (ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষ হইতে জঙ্মিয়া) 
সপ্তম জন্মে জাত ব্রাহ্মণ জাতি পুভ্ত্র ও কন্য প্রসব করে। 

ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুব হইতে বৈশ্য স্্রীতে জনিত। যে অস্ষ্ঠা স্ত্রী 

সেপুর্ববোক্ত প্রকারে পঞ্চমী কন্যা ব্রাঙ্গণ হইতে কন্য। প্রসৰ 



আচারাধ্যায়। ৬৬ 

করিলে 'তদার্তে ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে বষ্ঠ জন্ম জাত পুত্র ও 
কন্যা ব্রাহ্মণ-জাতি জন্মে। - পুর্ব্বোক্ত মুর্ধাবসিক্তা স্ত্রী এ 

গরকারে (চারি জন্ম ব্রহ্গণ হইতে কন্য। ) চতুর্থা মুদ্ধীবসিক্ত! 

বে কন্যা পঞ্চম ব্রাঙ্গণকে জন্মিয় দেয়। 

'“পুর্ব্বো্ত উগ্র জাতীয়া স্ত্রী ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহিত 
হইয়া কন্যা উৎপাদন করিলে পুর্ববোক্ত-ত্রমে পচ জন্ম ক্ষা্র- 
য়ের সহিত বিবাহিত হইলে ক্ষান্রয় হইতে বষ্ঠ জন্ম জাত পু 

ও কনা ক্ষত্র্য় জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। 

."গুর্বোক্ত মাহিষ্য জাতীয়া স্ত্রী ক্ষত্রিয় জাতীয় পুরুষ 
হইতে কন্যা উত্পাদন করিলে সেইৰপে চারি জন্ম ক্ষত্রিয় 

জাতির সাঁহত বিবাহিত হইলে ক্ষত্রিয় হইতে পঞ্চ জন্ম জাত 

পুত্র ও কন্য ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্র।গু হয়। 

" পুর্ব্বেক্ত করণ জাতীয়৷ স্ত্রী বৈশ্থ জাতি পুরুষের সহিত 

বিবাহিত হইলে এৰপে চারি জন্ম বৈশ্য হইতে জন্সিলে 

পঞ্চম জন্মে বৈশ্য হইতে যে পুভ্র ও কন্যা জন্মে তাহার! 
বৈশ্য জতিত্ব প্রাপ্ত হয়। 

এইৰপ অন্য অন্য জাতির পক্ষে বিচার করিবে (জাতির 

ইতর বিশেষ জানিবে ) কর্মের (জীবিকার) ব্যতিক্রমে 

পঞ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম জন্মেতে জীবিকা-ঘটিত কর্মের সমান 
জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার নিদর্শন এইৰপ যে “ব্রাহ্মণ জাতি 

ব্রাহ্মণ জাতির কন্মের দ্বার! জীবিকা! প্রাপ্ত না হইলে ক্ষভ্রিয়ের 

বৃত্তি বার! জীবিক। নির্বাহ করিবে। তাহার দ্বারাও জীবিক। 

প্রাপ্ত না হইলে অর্থ(ৎ ব্রাহ্গণ জাতি ক্ষত্রিয় জাতীয় বস্তি 

দ্বার বৃত্তি প্রাপ্ত না হইলে বৈশ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিবে এবং তাহার দ্বারাও জীবিক! প্রাপ্ত না হইলে শুদ্র 



৬" মিতাক্ষর! 

জাতি বৃত্তি-ঘবার! জীবিকা! নির্বাহ করিবে এই ৰধপ নিকষ কম্প 
বৃত্তির অনুকণ্প আছে। যেমন বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির 
জাত্যন্তর নিত হইল, তদ্রপ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেও নিশ্চয় 

জানিতে হইবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি স্বজাতীয় ব্ুতি' দ্বারা 

জীবিক প্রাণ না হইলে বৈশ্ঠ বৃত্তি ধার তদভাবে শুদ্র বৃত্তি 

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । বৈশ্য জাতিও স্বকীয় বৃত্তি 
দ্বারা জীবিকা ন৷ হইলে শুদ্র বৃত্তি অবলম্বন-পুর্ববক জীবিক। 

নির্বাহ করিবে। এই সকল জীবিকা ঘটিত স্বস্বকর্ণের 
অভাবে নিকুব্ট কণ্পে হীন-বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন দ্বার। জীবিকা 

নির্বাহ করিবে, ইহা অনুকণ্প কথিত হইয়াছে। 

যাঁদ আপৎ কাল বাতিরেকেও সেই সেই বৃত্তি পরিত্যাগ 

না! করে, তবে পঞ্চম, বষ্ঠ ও সগুম জন্মেতে আঢরিত নিকষ 

বৃত্তির তুল্য জতিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকলের দৃষ্টান্ত এই যে, 

« ব্রাঙ্গণ জাতি বদ শুদ্ররত্তি-ছ্বার! জীবিকা নির্বাহ করে ও 

সেই বৃত্তি পরিত্যাগ ন' করে, তবে সে ষে পুর উৎপাদন করে 
সেও যদ সেই নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে, এই 

ৰবপ পরম্পর৷ ক্রমে শৃদ্ররত্তি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিলে 

সগুম পুরুষ শুদ্রজাতিই জন্মে। ব্রাক্ষণ-জাতি বৈশ্ঠরতি-দবার। 

জীবিক! নির্বাহ করিলে পুর্ববোক্ত বৃত্তি পরম্পরা ক্রমে যষ্ঠ 

জন্মে বৈশ্তই জন্মে । ব্রাহ্মণ ক্ষভ্রিয়-বভ্তি-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিলে পুর্ব্বোক্ত বৃত্বি-দ্বারা জন্ম পরম্পর। ক্রমে পঞ্চম জন্মে 

ক্ষজিয় জাতি উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় জাতি শুদ্র জাতীয় 

রত্তি-দ্বার জীবিক। নির্বাহ করিলে পুর্ব্বোক্ত ৰূপ বৃত্তি-ঘার! 

জন্ম পরল্পর! ক্রমে ষষ্ঠ জন্মে শুদ্রকে উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় 

জাতি বৈশ্যরৃত্তি-ঘারা জীবিক! নির্বাহ করিলে পঞ্চম জন্ম 



আঁচারাধায় ।' ৬৫ 

ুর্ববোস্ত দ্ধপে. বৈশোর উৎপাদন করে।: বৈশাজাতি শুদ্র- 
জাতীয় বৃত্তি ঘর! জীবিকা নির্বাহ করিলে ও তাহা পরিত্যাগ 

না করিলে পুত্র পরম্পর! ক্রমে পঞ্চম জন্মে পূর্বোক্ত ৰ্প 

রতি দ্বার। শৃত্র জাতিকে উৎপাদন করে । 

এইক্ষণে বর্ণমংকীর্ণ সঙ্কর-জাতি দেখাইতেছেন-__ 

বর্ণসন্কর জাতি ছুই প্রকার, অনুলোম-জাত প্রথম, প্রতি- 

লোম-জাত দ্বিতীয়, সংকীর্ণ সঙ্কর-জাত জাতি রথকার প্রভাতি 

তন্মধ্যে মুর্ধাবসিক্ত! স্ত্রীতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্থ ও শুদ্রজাতি হইতে 
উৎপন্ন পুন্তর এবং অস্ব্ঠা স্ত্রীতে বৈশ্য ও শুত্র জাতি পুরুষ 
হইতে উৎপন্ন পুত্র এবং নিবাদী স্ত্রীতে শুদ্র পুরুষ হইতে 

উৎপাদিত পুন্র, ইহাদিগকে প্রতিলোম জাত ( উচ্চ-জাতীয়! 
ক্রীতে নিশ্ন-জাতীয় পুরুষ হইতে জাত পুভ্র)বলা বায়। 

আর মুর্ধাবাসক্তা স্ত্রী, অস্বষ্ঠা স্ত্রী ও নিষাদ্-জাতীয়া স্ত্রীতে 

ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে জনিত পুত্র এবং মাহিষা। ক্্রী ও উগ্র- 

জ[তীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ কি! ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে উৎপাদিত 
সন্তান এবং করণ জাতীয়া স্ত্রীতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষভ্রিয় ও বৈশ্য 

পুরুব হইতে উৎপাদিত পুভ্রাদিগকে অন্ুলোম-জাত (নিন্ন 

জাতীয়া স্ত্রীতে উচ্চ জাতীয় পুরুষ হইতে জনিত) কনে 

এইৰপ বিঁধ আর আর বর্ণসঙ্কর জাতিতে জানিবে। এই 
সকল অন্ুলোম জাত জাতি পুর্ব্বের ন্যায় প্রশম্ত জানিবে ও 

প্রতিলেম জাত জাতি পুর্ববের ন্যায় অপ্রশস্ত জানিবে ॥ ৯৬। 

বর্ণ ও জাতি প্রকরণ সমাগু ॥ 9 ॥ 

(৯) 



৬ শিভাঙ্গ!। 

গৃহস্থধর্্ম প্রকরণ আরস্ত॥ ৫॥ 

শ্রুতি ও স্মৃতি-শান্রেক্ত কর্ম সকল অগ্নি সংস্ষার-্থায়! 
সাধনীয়, ইহা প্রদর্শন করত কোন্ অগ্নিতে কি র্স করিৰে? 
এই বিষয়ে কহিতেছেন,-_+- 

কর্ম স্মার্তং বিবাহাগ্নেণ কুব্বতি প্রতাহং গৃহী। 
দাকালাহতে বাপি শ্রে'তং বৈতানিকাগ্সিষু ॥ ৯৭ ॥ 

স্ৃতি-শাস্ত্রেতি কথিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম ও লৌকিক যাহ! 

প্রতিদিন কর্তব্য পাক-লক্ষণ কর্ম তাহাও গৃহস্থ ব্যক্তি বিবাহ 
কালে সংস্কৃত অগ্রিতে করিবে, অথব। বিত।গ কালে আন্ত 

অর্থ।ৎ বৈশ্ত-কুল হইতে অগ্নি আনয়ন-পুর্ববক যথ।বিধি সংস্কার 
বারা সংস্কৃত অগ্নিতে পুর্ব্বোস্ত কর্ম করিবে, কিন্ব। গৃহপতির 
মৃত্যু হইলে তৎকালে সংস্কার ঘর! সংহ্ৃত অগ্নিতে পুর্বোস্ত 
্মর্ত কর্ম করিবে। সেই তিন কালের সংস্কৃত অগ্নি ভিন্ন 
অন্য অগ্নিতে পুর্ব্বোক্ত কর্ম করিলে প্রায়শ্ত্ত করিতে 
হইবে। বৈতানিক অর্থৎ আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিতে বেদ- 
শাত্রেক্ত অগ্নিহোত্রাদি (হোম ) কর্ম করিবে ॥ ৯৭॥ 

গৃহস্থ বাক্তদিগের ধর্ম বলিতেছেন,___ 
শরীরচিন্তাং নিব্বর্ত্য কতশেনচবিধিদ্বিজঃ! 

গ্রাতঃ সন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপুর্বাকম.॥ ৯৮ ॥ 

দিবাতে ও সন্ধ্যাতে কর্ণদেশস্থ যজ্ঞন্ত্র এবং উত্তর মুখ 
হইয়া ইত্যাদি যোড়শাদি গ্রোমকোক্ত বিধিক্রমে আবশ্যক 
শরীর-চিন্তা অর্থাৎ মল-মুত্র ত্যাগ-পুর্বক গন্ধ-লেপ ক্ষয়কর 

'ইত্তাদি বিধি অনুসারে শৌচ বিধি নির্বাহ করিয়া পরে 
লেখামতে দম্তধাবন সম[পন-পুর্বক দ্বিজগণ প্রাতঃ সম্ধ্য। 

উপাসনা করিবে। দস্ত ধাবনের বিধি এই যে, বপ্টকিত ক্ষীরি- 
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বৃক্ষ জনিত, দ্বাদশ অক্গুলি পরিমিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের 
ন্যায় স্ুল ও পর্ববর্ধ পরিমিত একদেশ কুর্চক কৃত ( তূলিকা- 
ৰতরুত) দন্তধাবন কাঠিক করিবে এবং জিহ্বা! মার্জনী 
কাঠিকাও সেইৰপ করিবে, এস্লে রৃক্ষ-জনিত দন্ত কাণ্ঠিক! 

বল[তে তৃণ; লোগ্র ও অঙ্গুলদি-দ্বার দস্তধাবন নিষেধ জানিবে। 

পলাশ ও অশ্বথ্থাদি-দ্বারাঃ দন্তধাবন নিষেধ অন্য স্মৃতিতে 
দেখিতে হইবে। দন্তধাবনের মন্ত্র, “আঘুর্বলং যশো। বর্চঃ 
প্রজাঃ পশুবন্ুনি চ। ব্রহ্ম গ্ুজ্ঞঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে 

এন্থলে ব্রহ্মচারি প্রকরণে উক্ত সন্ধ্যা বন্দনের পুনর্বার কথ- 
মেতে অগ্রে দস্তধাবন কার্য নির্বাহ করিয়া সন্ধা বন্ধনের 

বিধি প্রতিপন্ন করিবার জন্য মাত্র। 

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি দন্তধাবন, নৃত্য ও গীত প্রভৃতি ত্যাগ 

করিবে, এইৰপ শাস্ত্রে নিষেধ আছে॥ ৯৮॥ 

হুত্বাগ্রীন্ সুর্য) দৈবত্যান জপেমন্ত্রন্ সমাহিতঃ। 
বেদাখানধিগচ্ছেচ্ট শান্্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৯৯ ॥ 

অবিচলিত-চিত্ত হইয়া প্রাতংসন্ধা। বন্দনের পরে বথাবিধি 

অনুসারে আহবনীয় প্রভৃতি তিন অগ্লিতে হোম কারবে, 

বা উপাসনান্সি হোম করিবে । তদনন্তর সুর্য্যদেবের সন্তোষ 
জনক «€ উদ্ত্যং জাতবেদসম+ ইত্যাদি মন্ত্র সকল জপ 

করিবে । তদনন্তর নিরুস্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শ্রবণ দ্বার! 

বেদার্থ সকল জানিবে ও অধীত বেদ অভাস করিবে এবং 

মীমাংসা প্রভৃতি ধর্পঃ অর্থ ও আরোগ্য প্রাত-পাদক 
বিবিধ শান্ত সকল জানিবে ॥ ৯৯ ॥ 

উপেষাদীশ্বরঞ্চের ফোগক্ষেমার্থসিদ্ধষে | 

আত্ব। দেবান্ পিতৃংশৈচৈব তর্পযেদগ্চবেত্তথা | ১০০ । 



৬৮ মিভাক্ষরা। 

তদনন্তর, অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির নামত্ত ও লব্বাবিষয় রক্ষার 

নিমিত্ত অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার বা! অনা অলিম্দিত 

গমান্ পুরুষের সমীপে গমন করিবে, কিন্তু বেতন গ্রহণ 
পূর্বক আজ্ঞা প্রতিপালন-ৰূপ সেব! অর্থাৎ শ্বরুত্তি অবলম্বন 
কর। নিষেধ হইল । তৎপরে মধ্যাহ্ন সময়ে শাস্ত্রোস্ত বিধি 

ক্রম্মে নদী প্রসৃতিতে স্নান করিয়া শ্বগৃহোক্ত (স্বকীয় কুল 
ক্রমাগত ) বিধি অনুসারে দেবাদি তীর্থ-দ্বারা দেবতাগণ, 

পিতৃগণ ও খধষিগণের তপণ করিবে, অনন্তর গন্ধ, পুষ্প ও 

অক্ষত-প্রভৃতি-ঘ্বার৷ হরি, হর ও হিরণ্যগর্ভ-প্রভৃতির কোন 
এককে হইচ্ছা-ব্রমে খথ্েদ, যজুর্বেবেদ ও সামবেদে কাঁথত মন্ত্র- 
দ্বারা অথবা তৎ প্রকশক মন্ত্রদ্ধার৷ নমস্কার যুক্ত চতুর্থী 
বিভাক্ত সাধিত স্বস্বনাম-ঘারা বথ! শান্ত্রমতে আরাধন। 

করবে ॥ ১০০ ॥ 

বেদাথর্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ। 
জপবজ্ঞপ্রসিদ্ধার্থৎ বিদ্যাং চাধ্াযাতিকীং জপেৎ ॥ ১০১ ॥ 

তদনন্তরঃ জপ ও যজ্ঞ সি্ধির নিমিত্তে যথাবিধি শস্তি 
অনুসারে বেদত্রয়, অথর্ব, পুরাণ ও ইতিহাস সকলের সম্পূর্ণ 
পে বা খণ্ড খণ্ড ক্রমে জপ করিবে এবং ব্রঙ্গবিদ্যাও জপ 

করিবে ॥ ১০১। 

বলিকর্মস্বখাহোমস্বাধাযাতিথিসৎক্রিযাঃ | 

ভূতপিত্রমরব্রন্মমন্তষযাণাঁং মহামখাঃ ॥ ১০২ ॥ 

ভূত যজ্ঞ বলিকর্শ, পিতৃ যজ্ঞ অর্থাৎ মন্ত্র-দ্বার! শ্রাদ্ধ 
তর্পবাদি দ্রেবগণের উদ্দেশে হোম দেবযজ্ঞ, বেদ পাঠৰপ 
ব্রশ্মষজ্ঞ ও অতিথি সতাক্রয়াৰপ মনুষ্য যজ্ঞ এই পাচ প্রকার 
মহযজ্ঞ নিত্যকর্ণ প্রযুক্ত নিত্য নিত্য করিবে, এই পঞ্চকর্দের 
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যেফল কথন আছে, তাহ! পবিত্র জনকত্ব কথনা্ধ, তাহাতে 

নিতাত্ব ভিন্ন কাম্য প্রতিপন্ন হইতে পারে না ॥১০২॥ 

দেবেভাশ্চ হুতাদন্নীৎ শেষান্ডুতবলিং হরেৎ। 

. অন্রং ভূমো শ্বচাগডালবাষসেভাশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১১৩ ॥ 

স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেব হোম-কর্মম 
করিয়া তাহার অবশিষ্ট অন্ন দ্বার ভূতগরণের উদ্দেশে বলি 
উৎসর্গ (দান) করিবে; এস্কলে অন্ন শব্দের গ্রহণ থাকায় 

আমান-ছবারা এবিধি কর্তব্য নহে। অনন্তর সাধ্য অনুসারে 

কুকুর, চাগাল, কাক, কৃমি, পাপরোগী ও পতিত ব্যক্তি- 
দিগের নিমিত্তে ভূমিতে অন্ন নিক্ষেপ করিবে; এইৰধপ 
মহর্ষি-কর্তৃক কথিত আছে “কুকুর, পতিত ব্যক্তি, চাণ্ডাল, 
পাপরোগী ব্যক্তি, কাক ও রুমি ইহাদিগের নিমিত্ে ধারে 
ধীরে অর্থাৎ যাহাতে পাংশু লেপ ন! হয়, এবপে ভূমিতে অন্ন 

নিক্ষেপ করিবে |” এই কর্মগুলি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে 

করিবে; কেন না আশ্বলায়ন কহিয়াছেন যে “সায়ংকালে ও 

প্রতঃকালে পাক কর হবিব্যান্ন হোম করিবে । এস্থলে 

কেহ কেহ বৈশ্বদেব বলি কর্মের পুরুষার্থত্ব ও অন্ন সংস্কার 
কর্মত্ব ইচ্ছ। করেন; কেন ন৷ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সিঞ্ধ 

হবিষ্যের দ্বারা হোম করিবে, এই হেতুক অন্ন সংস্কার কর্মাতা 
প্রতিপন্ন হইতেছে এবং অনস্তর পঞ্চ মহাযজ্ঞ উপক্রম করিয়া 

সেই সকল নিত্য নিতা করিবে, এই নিতাত্ব অভিধান প্রযুক্ত 

পুরুতার্থত্ব অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন অবগত হইতেছে, তাহ। 

যুক্তপিদ্ধ নহে; কেন ন৷ পুরুষা খর্ব হইলে অন্ন সংস্কার কর্মত্ব 
উপপন্ন হয় না “ যে হেতু দ্রব্য সংস্কার কর্ণত্ব পক্ষে অন্নার্থত 

হয়। বৈশ্বদেব কর্মের পুরুষার্থতাতে বৈশ্বদেব কর্ম র্বতা হয়, 
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দ্রব্যের” এই পরম্পর বিরোধ প্রযুক্ত পুরুবার্থতাই যুক্তি- 
সিদ্ধ; কেন না মহাষজ্ঞ বারা এই শরীর ব্রহ্ধ প্রাপ্তি যোগ্য 
হয় । 

মনুতে স্থৃত হইতেছে বে ' বৈশ্বদেব বলিকর্ধ্ম নিবৃত্ত হইলে 
যে অন্য অতিথি আগত হয়, তাহারে যথাশক্তি অন্ন প্রদান 
করিবে, বলি অন্ন দিবে না? । 

পুরুষার্থই বৈশ্বদেবাখা কর্ম প্রতিপাকে আবর্তনীয় নহে, 
সেই হেতু সায়ং প্রাতঃ ইতাদি দ্বার উৎপত্তি ও প্রয়োগ 
দর্শিত হইল । 
£ এই এই যজ্ঞ সকল নিত্য নিত্য করিবে” এই অধিকার 
বিধি কথিত হইল ॥ ১০৩॥ 

অন্নং পিতৃনন্থুষোভ্যে। দেযমপ্যন্বহং জলম্। 

স্বাধ্াযং চাহ্বহং কুর্য্যান্ন পচেদন্নমাতানে ॥ ১০৪ | 

যেমন শক্তি থাকে তদনুসারে পিতৃগণ ও মনুবাগ্রণকে 
প্রতিদিন অন্ন দিবে, অন্নের অভাবে কন্দ (ওল প্রভৃতি) 

মূল ও ফল ইত্যাদি দিবে, তাহারও অভাবে জল দিবে । বেদ্ 

বিস্মৃত না হয় এজন্য সতত বেদ অধ্যয়ন করিবে । আপনার 

নিমিত্তে অন্ন পাক করিবে না; প্রত্যুত দেবগণের উদ্দেশে 

পাক করিবে; এস্কলে অন্ন শব উপলক্ষণ-ছ্বারা সকল 
তক্ষ্য দ্রব্য জানিতে হইবে ॥ ১০৪॥ 

বালন্ববাসি নীরৃদ্ধগর্তিণ্যতুরকন্যকাঃ | 

সংভোজা1তিথিভৃতাংশ্চ দল্পতোঃ শেষভোজনম্ ॥১*৫। 

বালক, পিতৃ-গুছে স্থিত বিবাহিতা কন্যা, ব্প্ধী এবং গর্ভ- 

বতী, রোগী, সামান্যা কন্যা, অর্থাৎ কুমারী অতিথি ও ভৃত্য- 
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দিগকে ভোজন করা ইয়৷ শেষে স্ত্রী ও পুরুষের ভে।জন করা 
কর্তব্য ॥ ১০৫ ॥ 

আপোশানেনোপরিষ্টাদধস্তাঁদশ্বতা তথা। 

অনগ্রমস্ততঞৈব কার্যযমন্গং দ্বিজন্মনা ॥ ১০৬॥ 

ভোজনে প্ররত্ত দ্বিজগণ-কর্তৃক প্রথমে ও শেষে পূর্বোক্ত 
আপোশানাখ্য ( অস্বতোপস্তরণমসি ) ইত্যাদি মন্ত্র বারা প্রথমে 
ও শেষে €( অস্বভাপিধানদনি ) মন্ত্রঘধারা 'অমৃতত্বকপে 

অন্ন সংস্কার কর! কর্তব্য । এস্থলে «দ্বিজগণ; এই শব্দ উপ- 

লক্ষণ-দ্বারা উপনয়ন অবধি সর্ব সাধারণ আশ্রমী ব্যক্তির 
পক্ষে এইৰূপ বিধি জানিতে হইবে ॥ ১০৬। 

অতিথিত্বেন বর্ণানাং দেষং শক্ত্যান্থপুর্বশঃ | 

অপণোদ্যোইতিথিঃ নাযমপি বাগ্ভূতৃণোদকৈঃ ॥ ১০৭। 

বৈশ্বদেব বলি কর্মের পরে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণের আতিথ্য 
করিতে হইবে, এক সময়ে আগত অনেক ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 

বৈশ্ব ও শুদ্র অতিথির ত্রাঙ্গণাদি ক্রমে সাধ্য মতে আতিথ্য 
করিতে হইবে+ সায়ংকালেও যদ্যপি অতিথি আগত হয়, 

তবে তাহকেও বর্ন করিবে না, প্রতাত বাকা, স্থান, 
তুণাদি আসন ও জল-দ্বার৷ তাহার সৎকার (শুশ্রষা) করিবে। 
মনু কহিয়াছেন যে, “ তৃণ-সমুহ, স্থানঃ জল ও চতুর্থ প্রিয়- 
ঝক্য এই সকল স্দ্ব্যান্তর গৃহে কখন উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় 
না, অর্থাৎ অবশ্থই এ সকল দ্রব্যদ্বারা অতিথির শুঞ্রষ। 
করিতে হইবে। যদ্যপি ভোজ্য দ্রব্য না থাকে, তথাচ এই 

সকলের অপ্রতুল থকে না; অতএব বাকা, স্থান; তৃণ-সমুহ ও 

জল,ঘার। সৎকার করিতে হইবে । ১০৭ ॥ 



দই মিতাক্ষর1। 

নতকৃত্য ভিক্ষবে তিক্ষ1 দাতব্য! সুত্রতাঁষ চ। 

ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসম্বদ্ধিবান্ধবান ॥ ১০৮ ॥ 

ভিক্ষুক ব্যক্তিকে সামানা-ভাবে ভিক্ষা দান করা কর্তব্য! 

ব্রক্ষচারীকে ও যতিকে ( ল্ন।সীকে ) «স্বস্তি বাচন করাইয়। 

জল দান বা জল সংযোগ-পুর্বক এই র্লীতিতে ভিক্ষা দান কর! 
কর্তব্য। ৃ 

এক গ্রাস' পরিমাণের অন্যুন ভিক্ষা দান কর! কর্তব্য; 
ময়ূরের ডিস্বের পরিমাণ যে ৰপ সেইবপ ভিক্ষার পারমাণ ; 

শ[ত[তপ কহেন যে" গ্রাস পরিম[ণ “ভিক্ষা” কহ যায়, তাহার 

চতুগ্থণকে (৪) “পুক্কল” কহা বায়, তাহার চতুগ্ডণকে * হস্ত; 
কহ যায় ও তাহার চতুগ্ডণকে * অগ্র+ কহা যায়। 
ভোজনকালে আগত মিত্র সম্বন্ধ যাহাকে বৈবাহিক কা! 

যায়, মাত। পিতার সন্বান্ধ হহারা বান্ধব, অতএব ইহাদিগকে 

ভোজন করাইবে ॥১০৮॥ 

মহোক্ষং বা মহ|জং ব1 শ্রোত্রির'য়ে'পকল্পয়েৎ। 

সতক্রিয়া্বাসনং স্বাছু ভোজনং স্থনৃতং বচঃ ॥ ১০৯ ॥ 

পুর্ববোস্ত শ্রোত্রিয়ের প্রীতির নিমিত্তে মহোক্ষ (ধুরবাহ 
মহার্ুষ) বা মহাজ (মহা অজ) উপকল্পন! করিবে, অর্থ।ৎ 

এক দেশ বা সমগ্র বেদপঠী ব্রা্গণের প্রীতির নিমিত্তে 

কহিবে, যে « এই মহারুষ, বা এই মহা অজ (ছাগ বা মেষ) 

আপনার নিমিত্তে সর্ববতো ভাবে প্রস্তত রহিয়ছে॥ ইহাতে 

ষে প্রতি শ্রোত্রিয়কে মহোক্ষ বা মহাজ দান করিবে, কিন্ব। 

ভাহার নিমিদ্তে নঈ করিবে, এৰকপ বিধি নহে ; কেন না যত 

শ্রোত্রিয় আসিবেন, তত মহ্োক্ষ বা মহাজ প্রাণ্ড হওয়া 

সম্ভব নহে । যে ধর্ম স্বর্গ জনক নহে ও লোক সকল যেধর্নের 
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দ্বেষ করে, তাহ! যদি শাস্ত্রেক্ত হয়, তথাপি আচরণ করিবে 

মা, ততপরে সতক্রিয়া অর্থাৎ স্বাগত বচন (সুখে আগমন 

জিজ্ঞাসা ) আসন পাদ্য অর্থয ও আচমনাদি দান কর্তব্য 
অন্বাসন অর্থাৎ তিনি বসিলে পরে বাসবে। মিষ্ট সামগ্রী 
তক্ষণ করিতে দিবে এবং স্থন্ৃত-রচন অর্থাৎ « আপনকার 

আগমন প্রযুক্ত আমরা অদ্য ধন্য হইলাম; ইত্যাদি ৰপ 
পরিতোষ"জনক বাকা কহিতে হইবে। *শ্রোত্রিয় ভিন্ন 

সামান্য অতিথিকে জল দিবে ও আমন দিবে; ইহ! গৌতমের 

উক্তি জানিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥ 

প্রাতিসংবৎ্সরস্তর্ধ্যাঃ স্লাতকাচার্যাপার্থিবাঃ। 

প্রিষে। খ্বাহ/শ্চ তথা যজ্ঞং প্রতাত্বিজঃ পুনঃ ॥ ১১০ ॥ 

যিনি বেদপাঠ সমাপন করিয়। ব্রত সম।পন ন। কারয়। সমা- 

বর্তন করেন, তিনি বিদ্যান্নতক এবং বিনি ব্রতসম[পন করিয়া 

বেদ পঠ সমাপন ন। করেন, তিনি ব্রতন্নাতক, আর যিনি 

ব্রত সমাপন ও বেদ পাঠ সমাপন করিয়া সমাবর্তন করেন, 
তিনি বিদ্া-ব্রত স্নাত। এই তিন প্রকার স্নাতক, পুর্বোস্ত 
লক্ষণ সম্পন্ন আচার্যা ও পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন পার্থিব, 
মিত্র, জামাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল-প্রভাতি ও পুর্ব 

উক্তৰপ লক্ষণ সম্পন্ন খাত্বক সকল ইহার! প্রতিসংবৎসরে 

গৃহাগত হইলে ইহ্দিগকে মধুপর্কদারা পুজিত করিতে হইবে 

বিশেষত খাত্বক্ প্রতিসম্বংসরের মধ্যেও প্রতিযজ্জে মধুপর্ক- 

দ্বার পুজনীয়। আশ্বলায়ন কহেন যে ' খত্বকৃ সকলকে বরণ 

করিয়া মধুপর্ক উপহার দিবে এবং উপস্থিত স্নাতক গণ, 
রাজ, আচাধ্, শ্বশুর, পিতার সহোদর ও মাতার সহোদর, 
ইইাদিগকে মধুপর্ক দিয়! পুজা করিতে হইবে ॥ ১১০॥ 

(৯*) 
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অধশীনোহভিথিজ্ঞেবঃ প্রোতিষে। যেদপারগঃ | 
যানযাবেতে গৃহস্থসা ব্রদ্মলোকমভীপ্লতঃ 1 ১১১ 

পথিক বাক্তিকে অতিথি বলির জানিবে। ব্রদ্মলোক প্রাপ্তি 
ইচ্ছুক গৃহস্থের পক্ষে শ্রোত্রয় ও বেদপারগ হহার! মান্য 
অতিথি অর্থাৎ ইহাদিগকে অন) অতিথি অপেক্ষা সমাদরে 
আতিথ্য করিতে হইবে। 

বেদ শ্রবণ ও বেদ অধায়ন সম্পন্নবক্তি শ্রোত্রিয় হন এবং 
বেদের এক শাখা অধায়নক্ষম ব্যক্তি বেদপারগ হন ॥ ১১১॥ 

পরপাঁকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামস্ত্র।াদতে। | 
বান্পাণিপাদচাপল্যং বঙ্গে ্টাতিভোজনম্ ॥ ১১২1 

'অনিন্দনীয় আমন্ত্রণ ভিন্ন পরপাক ভক্ষণ করিবে ন1, অনিম্না- 
শাঁয় কর্তৃক আমান্ত্রত হইলে আমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিবে না; 
অসত্য ও মিথায। বাক্য কথন ইত্যাদি বকৃচাপলা, হস্তচালন 
ও হস্তদ্বারা কক্ষাদিতে শব্দ করণ ইত্যাদি পাণিচাপলা, লঙ্ঘন 
ও উল্লম্ষন প্রভৃতি পাদচাপল্য বজ্জন করিৰে এবং চক্ষু-প্রভৃ- 
তির চাপল্য ত্যাগ করিবে । গৌতম কহেন বে *লিঙ্ক, 
উদর, হস্ত, পদ, চক্ষু ও বাক্য এই কলের কোন একটির 
দ্বারাও চপলত করিবে না, অপরিমিত ভোজন করিবে না, 
কেননা, পরিমিত ভোজন দ্বারা আরোগ্যাদি লাভ করিতে 
পরে? ॥ ১১২ ॥ 

অতিথি ং শ্রাত্রিযং তৃপ্তনানীমান্তমন্থব্রজেৎ। 
অহঃ শেষং সমাসীত শিস্টৈরিইটশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ১১৩। 

পুর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয় অতিথি ও বেদপারগ অতিথিকে তোজ- 
নাদি'ঘার! পারিতৃণ্ড করিয়৷ আপনার সীম! পর্যান্ত তাহার 
পশ্চৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। তাহার পরে ভোজন করিয়া . 
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ইতিহাস পুরাণাদি জ্ঞ।নসম্পন্ন শিষ্ট বাক্তির সহিত এবং কাব্য- 
কথ! প্রপঞ্চ চতুর ইস্ট ৰাস্তির সহিত ও অনুকূল বাক্যালাপ 

নিপুণ ব্যক্তির সহিত দিনের শেষভাগ পর্য)স্ত একত্র উপবেশন 

করিবে ॥ ১১৩৪ 

উপাস্য পশ্চিমাঁং সঙ্জাং হত্ব'প্রীতভ্তান্থপালা চ। 

ভূতি)ঃ পরিরতো ভূক্তা নাতিতৃপ্তোথ সংবিশেহ ॥ ১১৪ ॥ 

অনন্তর, পুর্ব্বোস্ত বিধি অনুসারে পশ্চিমা সন্ধা! উপাসনা 
করিয়৷ অগ্নিসকলকে আছ্ছত করিয়। তাহাদিগের উপাসন। 
পুর্ববক ভূত্যগণ ও পুর্ববোক্ত স্ববাসিনী (বিৰাহিতা ও অবিবা- 
হিতা পিতৃগৃহে স্থিতা ভুহিত। ) প্রভৃতিতে পরিবৃত হৃইয়! 

পরিমিত ভোজন করত আয় ব/য় স্থিতি প্রভৃতি গৃহকাধ। চিন্তা 
করিয়া তৎপরে শয়ন করিবে ॥ ১১৪ ॥ 

ব্রাহ্গে মুহূর্তে চোথাষ চিন্তযেদাত্মনে] হিভম্। 

ধন্বর৫কামান্ শ্বেকালে যথ:শক্তি ন হাপযেৎ ॥ ১১৫ ॥ 

অনন্তর, চতুর্থপ্রহর রাত্রর শেষ অর্ধপ্রহরে (ত্রান্মমুহূর্থে ) 

নিদ্রা হইতে উদ্থিত হহয়! আপনার কৃত হিত ও কর্তব্য হি 

এবং বেদার্থের সংশয় সকল চিন্তা করিবে ; কেনন! সেই কালে 

চিত্তের চাঞ্চল্য না থাক/য় সেই সেই বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ব জ্ঞাত 

হইতে পারা যায়। তাহার পরে স্ব ্ব উচিত কালে বথা- 

শাক্ত ধর্ম, অর্থ ও কামনা সাধন করিবে) কেননা, ধর্ম, 

অর্থ ও কামন৷ সাধনাই পুরুবার্থ। .গৌতম কহিয়াছেন যে 
* পুর্ববাহ্ মধ্যাহ ও অপরাহৃকালে ধর্ম, অর্থ ও কামন৷ মেবন 

করিতে ত্রুটি করিবে না, প্রত্যুত অর্থ ও কামন! সেবনেতে ও 
ধর্ম সঞ্চয় করিবে; কেননা অর্থ ও কামনার ধর্ম সুলতা প্রযুক্ত 
টিন ধর্মের বিরোধ বাতিরেকে অর্থ ও কামন! সাধন! 

কনিবে।॥ ১১৫। 



1৩ মিতাক্ষর]। 

বিদ।াকর্মবযোবদ্ধুবিস্তৈর্মানা! যথাক্রমম্। 

এতৈঃ প্রভূতৈঃ শুত্রোহপি বাঁ্ধকে মানমর্হতি ॥ ১১৬ ॥ 

পূর্ববেক্ত বিদ্যা, বেদোক্ত ও স্মৃতি শাস্ত্রেক্ত কর্ম, আপন! 

অপেক্ষা অধিক বয়ওক্রম বা সগ্ডতি (৭০) বৎসরের পর 

বষঃন্রম স্বজন সম্পত্তিৰপ বন্ধুও গ্রাম এবং রত্বু এই সমুদয়ে 

সংযুক্ত বাক্তিরা ত্রমে ক্রমে অধিক মান্য হয়েন, এই 
সকল অতিশয়িত কর্ম, বন্ধু ও বিত্বচয় (গ্রাম ও রতি 
ইহার সমস্ত ৰা ব্যস্ত দুই, বা এক) দ্বার! সংযুক্ত শৃদ্র বাক্তি- 
রাও অশীতি (৮০) বৎসর বয়ঃব্রমের পরে মান প্রাপ্ত হইতে 
যোগ্য হন। গৌতম কহিয়াছেন * অশীতি (৮০) বৎসর 
বয়ঃক্রমের পরে শুদ্রও শ্রেষ্ঠ হয়”॥ ১১৬॥ 

বৃদ্ধভারিন্পন্ন তন্ত্রীরোগিবরচক্রিণায় 

পন্থা! দেখে! নৃপস্তেষাং মান্যঃ ন্নাতন্চ ভূপতেঃ॥ ১১৭। 
পৰ্ককেশাদি বিশিষ্ট বৃদ্ধ, তারবাহক এবং নরপতি, (এস্কলে 

ক্ষত্রিয় জাতিমাত্রের গ্রহণ নহে) বিদ্যা ও ব্রত উভয় ন্নাতক, 

স্্ীলোক, রোগী, বিবাহ-কার্ষে উদ্যত বর, শকট চালন- 

কারী, মত ও উন্মত্তাদি বাক্তিকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে | 

শঙ্খ কছেন যে “বালক, বৃদ্ধ, মত্ত, উন্তত্ব, ভগ্রদেহ, 

তারাক্রান্ত, স্ত্রীজাতি, স্নাতক ও প্রত্রজিত বাক্তিরা সম্মখে 
উপস্থিত হইলে স্ববং পথ হইতে অপহৃত হইবে |, 

প্রথমোক্ত বৃদ্ঘপ্রভাঁতির পথমধ্যে রাজার সহিত সম্মথ 

হইলে রাজাই মান্য অর্থাৎ রাজাকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়। 

দিবে | রাজা অপেক্ষ। স্নাতক মাত্র মান্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্ঠ, যে কোন ব্যক্তি স্নাতক ব্রতধারী হইবেন, 
তাহাকে রাজ! পথ ছাড়িয়া দিবেন। এস্বলে স্নাতক শব্দে 
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ব্রাহ্মণের গ্রহণ নহে ; কেনন৷ ব্রাহ্মণের সর্বদাই গুরুত্ব আছে। 
শঙ্খ কহিয়াছেন যে, “ব্রাঙ্গণকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে, 

কেহ কেহ কহেন যে, রাজাকে অগ্রে পথ প্রদান করিবে; 
কিন্তু তাহা অভিলষিত নহে; যেহেতু গুরু, জ্যেষ্ঠ ও ব্রাঙ্ধণ 
রাজার উপরিস্থভাবে গণ্য, অতএব রাজার ব্রাহ্মণকে অগ্রে পথ 
ছাড়িয়।৷ দেওয়া কর্তব্য। পথের মধ্যে বৃদ্ধপ্রভৃতির পরস্পর 
সমাগম হইলে অতির্দ্ধ ও অধিক বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ 
ৰপে আদরণীয় হইবে ॥ ১১৭ ॥ 

ইজ্যাধ্যযনদানানি বৈশ্যসা ক্ষজ্রিযস্য চ। 

প্রতিগ্রহে।ইধিক্ো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথ] ॥ ১১৮ ॥ 
বৈশা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও পূর্বোক্ত অন্ুলোম জাত বর্ণসঙ্কর 

দ্বিজগণের সাধারণ কন্ম যাগ, বেদপ।ঠ ও দান এবং ব্রাহ্মণের 
অধিক দান গ্রহণ, বাজন ও বেদ অধ্যাপন! এবং অন্য অন্য 
স্থৃতিশাস্ত্রেক্ত বৃত্তি নিৰপিত হইল | গৌতম কহেন যে 
“পরদ্ারা কৃত কৃষিকম্ম, বাণিজ্য ও বদ্ধি (সুদ) গ্রহণ 
পক্ষান্তরে নিৰপিত হইল ।, 

্রাহ্গাণ কর্তৃক প্রেরিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপনা ব.ত্তি অব- 
ধারিত হইল, স্বেচ্ছাধীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপন৷ 
নিষেধ জানিবে। আপৎ কালে অব্রাঙ্ধণ হইতে ব্রাজ্মণের 
বিদ্যা প্রাপ্তি ও অন্ুুগমন এবং শরীর শুশ্রষ! কর! কর্তব্য | 
গৌতম কহেন যে, ' অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ গুরু হন |, 

আপৎ কাল ভিন্ন কালে ব্রাঙ্গণের দেবপুজা, বেদপাঠ, দান, 
বাজন, অধ্যাপনা ও দন গ্রহণ এই ছয় কর্ম আচরিতব্য, 

তন্মধ্যে যাগ ( দেবপুজা, ) বেদপাঠ [ও দান এই তিনটি কর 
ধর্শার্থ এবং দানগ্রহণ, বেদপাঠন ও যাজন এই তিনটি 
কর্ম বৃত্তির নিমিত্ত জানিবে। 



পর মিতাক্ষ! 

মনু কহিয়াছেন,উক্ত ছয়টি কর্ণের মধ্যে 'যাজন, অধাযাপন 
ও শুদ্ধ ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ এই তিনটি কর্ম ব্রাঙ্মণের 
জীবিকা জানিবে। দ্বিজতিগণের অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় 

ও বৈশোর বেদপাঠ, দন ও ধজন এই তিনটি কর্ম অবশ্য 
কর্তবা। দান গ্রহণ, বেদ পাঠন ও যাজন ব্রাহ্মণ ভি্নের 
এই তিনটি কর্ম অবশা কর্তব্য নহে। 

গৌতম কহেন যে: দ্বিজ সামান্যের বৃত্তি অধায়ন, যজন ও 
দান, ব্রাহ্মণের অধিক তিনটি রাত বেদার্থবাখ্া ফাজন ও 
দানগৃহণ এবং পুর্বেক্ত তিনাট কর্ম কর্তব্য বলিয়! নির্দিি 
হুইল? ॥১১৮॥ 

প্রধানং ক্ষভ্রিষে কর্ম প্রজানাং পরিপালনম। 

ফুসীদকষিবাণিজাপশুপালাং বিশঃ স্মৃতম | ১১৯ 

ক্ষাত্রয় জাতির ধরন্মর্থ ও বৃত্তির নিমিত প্রজাপালন 

কম্মই প্রধান জানিবে| বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন প্রয়োগ ৰূপ 
কুসীদ, লাভার্থ ক্রয় বিক্রয় ৰূপ বাণিজ্য, কৃবি-কার্ষ্য ও পশু- 
পালন কর্ম বৈশোর বৃত্তির নিমিত্ত জানিবে | 

মনুস্থৃতিতে আছে যে“ শস্ত্াস্ত্রধারণ ক্ষত্রিয়ের জীবিকার্থ 

কর্ম্ম, বাণিজ্য, পশু পালন ও ক্লুষিকাধা বৈশোর জীবিকার কর্ণ 
এবং দান, বেদ পঠন ও যকজ্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম 

জানিবে ॥ ১১৯॥ 

শুদ্রসা দ্বিজশ শ্বীষ1! তবা জীবন্ বণিগ্ভবেৎ। 

শিল্পে ক্ব1 বিবি ধৈজীঁবেদ্ব্িজাতিহিতমাচরন্ ॥ ১২০ ॥ 

শুদ্রগখের ধর্মের নিমিত্ত ও বৃত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কষজিয় 
ও বৈশ্যের শুক্রব প্রধান কর্ণ, তম্মধো ব্রাঙ্ষণ  শুশ্রুষ! শুদ্র- 
গণের পরমধর্দ জনিবে। মনু কহেন যে,“ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
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অপেক্ষ। করিয়! শুদ্রের বিপ্রসেবাই বিশিষ্ট কর্ম কথিত হয়। 
শুদ্ধ বদি দ্বিজগণের সেব! কার্ষে।র দ্বারা জীবিকা লাভ করিতে 
অশক্ত হয়, তবে পুর্ব্বেক্ত দ্বিজগণের হিতানুষ্ঠঠন করত বাণিজ্য 
বাবসায় ব! নানাবিধ শিপ্পকার্যা দ্বার অর্থৎ যে কাধা দ্বিজ- 

সেবার অযোগ্য ন৷ হয়, এৰপ কার্য দ্বারা জীবিকা লাভ 

করিবে। সেই সকল কর্ম দেবল কহিয়াছেন যে: দ্বিক্গগণসেবা, 
পপ পরিত্যাগ, স্ত্রীপুত্রাদির পোবণ, কৃষিকার্যা, পশুপালন, 

তারবহন, আপণ ব্যবহার (ক্রয় বিক্রয় করণ) চিত্রকম্ম, 

নৃত্য, গীত, বংশী, বীণা, ম্ৃদঙ্গ ও মুরজ। বাদনাদি শুদ্রগণের 
ধর্ম হয়? ॥ ১২০ ॥ 

ভার্বযারতিঃ শু চরতাত 1 শ্রাস্বক্রিযাপরঃ| 
নমক্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞাঙ্গ হাপযে ॥ ১২১ ॥ 

শুদ্রগণ স্বস্্রীতে রমণ করিবে, সাধারণস্ত্রী বা পরক্ত্রীতে 

বমণ করিবে না, বাহ ও অভ্যন্তর শুচি, দ্বিজ গণের ন্যায় 

ভৃত্য প্রভৃতির ভরণকর্ত। হইবে, নিত্য শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক 

আাছ্ধ ও কাম্য শ্রান্ধকারী, অবিরুদ্ধ স্নাতক ব্রতসম্পন্ন হইবে 
এবং নিত্য নিত্য * নমঃ + এই মন্ত্র বার! পৃর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ 

অনুষ্ঠান করিবে । কেহ কেহ *'দেবতাভ।ঃ পিতৃভ/শ্চ মহ।- 

যোগিভায এব চ। নমও স্বাহাষৈ স্বধাধষৈ নিতামেৰ নমোনমঃ ॥, 

এই মন্রকে নমস্কার মন্ত্রৰপে বর্ন করেন। অন্য ব্যাক্তর! 

কহেন « নমঃ+ ইহাই নমস্কার মন্ত্র। তাহাতে বৈশ্বদেব কর্ম 
লৌকিক অন্নিতে করিবে, বিবাহ প্রিতে করিবে না, আচার্যোর। 

এইৰপ কহেন ॥ ১২১॥ 

এক্ষণে সাধারণ ধর্ম কহিতেছেন, -_-- 

অহিংস! লত্যমস্তভেষং শে+চমিক্দ্রিবনিগ্রহঃ | 

দানং দমে] দয ক্গান্তিঃ সর্ববেষাৎ ধর্মাসাধনম ॥ ১২২ 

কী 
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প্রাণিগণের পীড়নৰপ ষে হিংসা! তাহার অকরণৰপ অহিংস! 
প্রাণিগণের পীড়াকর নহে; যে যথার্থ বচন তাহা সত্য, অদত্ত 

বস্তুর অগ্রহণ কপ অস্তেয়, বাহ্য ও অভান্তর শুদ্ধিৰপ শৌচ, 
জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্টেন্দ্রিয়গণের নিয়ত বিষয় রৃত্তিতা ৰূপ ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ, যথাশক্তিক্রমে  প্রাণিগণের প্রতি অন্ন ও জলাদিদান 

দ্বার! পীড়! নিবারণ করণ ৰূপ দান, অন্তরিক্রিয়ের সংযম কপ 
দম, আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির রক্ষণৰূপ দয়া, অপকার করিলেও 

মনের অবিকার ৰপ ক্গান্তি, এই সকল গুলি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
চাগ্ডাল পধ্যন্ত সমুদয় পুরুষের ধর্ম সাধন কথিত হইল ॥১২২।॥ 

বযোবুব্ধ্যর্বাগে বশ্রুতাভিজনকশ্মণাহ্ | 

আচংরৎ সদৃশীং ব্বত্তিমজিন্দামশঠান্তথ] ॥ ১২৩॥ 

বাল্য যৌবন বদ্ধত্বাদি বয়ঃক্রম, লৌকিক ও বৈদিক বাবহারে 
স্বতাবজ! বুদ্ধি, ধন, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি ৰপ অর্থ, বাকাকথন, 

মাল্য ও বস্ত্রাদদি পারধানৰপ বেব, পুরুবার্থ শাস্ত্র শ্রবণ 

বপ শ্রুত, কুল, বৃত্তির নিমিত্ত আদান প্রভৃতি কন্ম 

এই সকল বয়ঃক্রম প্রভৃতির সদৃশ অবক্র ও শঠতাশুন্য 
বৃত্তি আচরণ করিবে । যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বৃদ্ধের উপযুক্ত 

ব্রত্ভি অবলম্বন করিবে, যৌবন কালোচিত বৃত্তি আচরণ 

করিবে না, এইৰপ বুদ্ধি প্রভৃতিতেও জানিবে ॥ ১২৩॥ 

এই সকলস্থৃতি শাস্ত্রোক্ত কম্ম নিৰপণ করিয়া এক্ষণে 
বেদোক্ত কন্ম সকল কহিতেছেন,-__- 

ত্রৈবার্ধিকাখিকান্ে! যঃ সহি সোমং পিবেটিজঃ। 

প্রাক সৌঁমিকীঃ ক্রিযাঃ কুর্য্যাদ্যস্যান্নং বার্ষিকং তবেৎ ॥ ১২৪॥ 

যাহার তিন বসরের পরিমিত খাদ্যদ্রব্য সংস্থান থাকে 

কিশ্বা তদপেক্ষা অধিক থাকে, সেই ব্যক্তি সোমপান করিবে 
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অর্থাৎ সোমযাঁগ করিবে, তাহ! হইতে অপ্পধনব্যক্তি সোৌম- 
যাগ করিবে না! অতএব অপ্প দ্রব্যে যে দ্বিজ সোমযাগ 

করিবে, সে সোমযাঁগ করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে 

নাঃ এইরূপ দোষ শ্রুতি আছে; কিন্তু ইহা! কাম্য সোমযা- 
গের অভিপ্রায়ে কথিত হইল। 
 নিত্যসোমধাগের অবশ্য কর্তব্যতা প্রযুক্ত ধনের নিয়ম 
নাই। যাহার একবৎসরের জীবন-ধারণযোগ্য অন্নসংস্থান 
থাকে, সে ব্যক্তি প্রাক সৌমসস্ভব অর্থীৎ অগ্রিতে হোম ও 

যাগ দর্শ ও পৌঁণমাসধাঁগ, পশুযাগ, চাতুর্মাস্য এবৎ 
তদ্বিকৃতীভূত এই সকল কাঁম্যযাগ করিবে ॥ ১২৪ ॥ 

এইরূপ বেদৌঁক্ত কাম্যকর্্ম কহিয়া সম্প্রতি নিত্য কর্ম 
সকল কহিতেছেনঃ 

প্রতিসম্বৎংসরং সোমঃ পশুঃ প্রতাযনং তথ]। 

কর্তব্যাগ্রযণেক্টিশ্চ চাতুর্ষাসাঁনি টচব হি ১২৫॥ 

বৎসরে বৎসরে নিত্য সোমযাগ করিবে, দক্ষিণায়নে ও 

উত্তরায়ণে পশুষাগ করিবে « প্রতিসন্বংলরে সম্বংসর কাঁল 

ব্যাপিয়। অথবা জন্বংসরে একবার পশুদ্বারা যাগ করিবে, 
কেহ কেহ কহেন ছয় ছয় মাসে 'পশুদ্বারা যাগ করিবে? এই 

স্মরণ আছে শস্যোতৎ্পত্তি সময়ে আগ্রয়ণ নামক যাগ করিবে 

এব প্রতিসম্বংসরে চাতুর্মাস্য করিবে ॥ ১২৫ ॥ 
এধামসন্তবে কুর্ষযাদিক্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।| 

হীনকল্পং ন কুব্ধর্ণত সতি দ্রব্যে ফলপ্রদয় ॥ ১২৬॥ 

কোন প্রকারে এই সকল নোম্যাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত 
নিত্য যাগের সম্ভব না হইলে তৎ কালে দ্বিজগণ বৈশ্বীনর 
যাঁগ করিবে। কিন্তু এই যে হীনকপ্প কথিত হইল, দ্রব্য 

(১১) 
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সামগ্রী সম্ভব ছইলে উছ!' করিবে না| আর যাহা? ফল- 
জনক কাম্যকর্ম তাহীও হাীনকপ্প করিবে না ॥ ১২৬॥ 

চাগ্ডালে! জাষতে হজ্ঞকরণী চত্রতিক্ষিতাঁৎ। 
যজ্ঞার্থং লন্ধমদদজ্ভাসঃ কাকোইপি বা তবে ॥ ১২৭॥ 

শৃদ্রজাতীয় ব্যক্তির স্থানে ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিলে 
জন্মাস্তরে নে ব্যক্তি চাগ্া1খল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে 

এবং যেব্যক্তি যজ্ের নিমিত্ত ভিক্ষা! করিয়া ভিক্ষা প্রাপ্ত 

বস্ত সকল ন৷ দেয়, নে ব্যক্তি একশত বর্ষকাঁল ভাঁসপক্ষী 
অথব। কাক হইয়া থাকে | মনু কহিয়াছেন যে যজ্ঞার্থ 

অর্থ ভিক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি নকল অর্থ প্রদান না করে, 
মে বিপ্র শতবর্ষকাঁল ভাঁস অর্থাৎ শকুস্তপক্ষী অথবা কাঁক 

হইয়া জন্মিবে ?॥ ১২৭॥ 

কুশুলকুস্তীধান্যো ব! ত্রাহিকোহশ্বস্তনোহপি ব1। 
জীবেছাপি শিলোঞ্চেন শ্রেযানেষাং পরঃ পরঃ ॥ ১২৮ ॥ 

শালিপ্রভৃতি শস্যের পতিত ও পরিত্যক্ত মঞ্জরী গ্রহণ রূপ 
« শিল+ বৃত্তি এবং শালি আদ্ির নিপতিত ও পরিত্যক্ত একটি 
একটি কণার গ্রহণরূপ “ উষ্+ বাতি বিপ্রগণ উক্ত শিলবৃতি 
কিন্বা কথিত উগ্তরতি দ্বারা কুশুল ধান্য (দাদশ দিন মাত্র 

স্বকুটুন্ব পৌধণপরিমিত ধান্য সম্পন্ন) হইয়া জীবন ধারণ 
করিবে, কিনব! উক্তবৃত্তি দ্বারী কুস্তীধান্য (ষড়দিন মাত্র 
হ্বকুটুষ্ব পৌবণ পরিমিত ধান্য সম্পন্ন ) হইয়া জীবন ধারণ 
করিবে অথবা উক্তবৃত্তিদ্বারী ত্র্যাহিক (ত্রিদিন মাত্র হ্বকুটুন্ব 
পৌষণপরিমিত ধান্য সম্পন্ন ) হুইয়৷ জীবন ধারণ করিবে । 
অথবা অশ্বস্তনধান্য (আগ।মি দিন পর্য্যস্ত শ্বকুটু্ব পৌষণ 
বর্জিত ধান্য সম্পন্ন ) হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে 
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এই সরুল কুশুলধান্যাদি সম্পন্ন চাসিপ্রকার গৃহ ব্রান্ম- 
ণের মধ্যে পরে পরে লিখিত ব্রাক্ষণ প্রধান, প্রথম অপেক্ষা 

দ্বিতীয় প্রশস্ত, প্রথম দ্বিতীয় অপেক্ষা! তৃতীয় প্রশস্ত, প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ প্রশন্ত | এ বিধি ব্রাহ্মণভিন্ন 
অন্য দ্বিজসীমান্যের পক্ষে নহে; কেননা ব্রাহ্মণেরই 

বিদ্যা উপশমাণি ষোগ আছে। মনু কহেন যে? প্রাণি- 
গণের অপকার ব্যতিরেকে শিলোঞ্ ও অযাচিতাঁদিঃ অণ্প 

অপকারের অর্থাৎ ষাচিতাি দ্বার] যে বৃত্তি সেই বৃত্তি অবলম্বন 

করিয়া বিপ্রগণ আপৎ কাল ভিন্ন কালে জীবন ধারণ করিবে; 
এ স্থলে বিপ্রকে উল্লেখ করিয়] “ কুশৃল ধান্য হইবে বা কুস্তী- 
ধান্য হইবে*ইত্যাদি বল! প্রযুক্ত।বিপ্রেরই পক্ষে নির্দিষ্ট হইল, 
ইহা! অতিস্ম্পন্ন সংযত যাঁষা বরের প্রতি কখিত হইল, সাঁধারণ 
বিপ্রের প্রতি এ বিধি নহে; কেনন| তাহ হইলে পূর্বোক্ত 
« ত্রিবর্যাধিক জীবনোপযুক্ত অন্নসম্পন্ন যে ছিজ নেই নৌমযাগ 
করিবে * ইহার সহিত বিরোধ হইত | 

ব্রাহ্মণের মধ্যে গৃহস্থ হই প্রকার হইয়া থাকে । দেবল 
কহেন যে * গৃহস্থ ই প্রকার ; প্রথম যাযাবর, দ্বিতীয় শালীন, 
তাহাদের মধ্যে যাজনঃ অধ্যাণন, প্রতিগ্রহ ও ধনসঞ্চয় ত্যাগ 

প্রযুক্ত যাষাবর ব্রাক্ষণ প্রধান। যাযাবর গণ শিলোঞ্চরতি 

দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন । 

যাঁজনাবি ষট্কর্থসম্পন্ন ও ভূত্যঃ পণ গৃহ, গ্রাম, ধন) 
ধান্য-দম্পন্ন এবং লোকানুবত্তীঁ ব্রাঙ্গণ « শান্দীন + নামে 
খ্যাত হয়। শালীন ব্রাঙ্ষণ চারিপ্রকার; তন্মধ্যে যাজন, 

অধ্য।পন, দানগ্রহণঃ কৃষিকর্মঃ বাণিজ্যকার্য্য ও পশুপালন, 
এই ছয় কর্ণ দ্বারা একপ্রকার শালীন ব্রাঙ্মণ জীবিক1 নির্কহ 



৮৪ ' মিভাক্ষয়।। 

করে | যাঁজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা অন্য শালীন 
ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করে (২) যাজন ও অধ্যা- 
পন দ্বারা অপর শালীন ব্রাঙ্ষণ জীবন ধারণ করে (৩) 
অপর চতুর্থ শালীন ব্রাক্ষণ কেবল অধ্যাঁপন দ্বারাই জীবিকা! 
নির্বাহ করেন (৪)। মনু কহেন যে “ ইহীর্িক্ঠীর মধ্যে ষট. 
কর্ম সম্পন্ন এক, তিন কর্ধ সম্পন্ন অন্য, সুই কর্ম দ্বারা অপর ও 
চতুর্থ যিনি ব্রহ্মসত্র-অর্থাৎ অধ্যাপনা দ্বার। জীবিকা নির্বাহ 
করেন” এস্থলে প্রতিগ্রহ অধিক “ বিপ্র * ইত্যাদি হেতুভূত 
শাঁলীনের রৃত্ভিসকল প্রদর্শিত হুইল যাঁযাবর কেবল শিল ও 
উঞ্চরভি দ্বারা জীবিকা! নির্বাহ করিবেন ॥ ১২৮॥ 

গৃহস্থ ধর্মপ্রকরণ মাপ হইল ॥ ৫ ॥ 

স্ন_তক প্রকরণ আরস্ত ॥ ৬॥ 
গহস্থের পক্ষে এইরূপ শ্রুতি ও স্মতিশাস্ত্রোক্ত কর্থ কহিয়] 

সম্প্রতি সান অবধি বিধি ও নিষেধ সূচক ব্রাহ্মণের 

অবশ্য কর্তব্য মানস সঙ্কণ্প রূপ স্বাতক ব্রত কহি- 

তেছেন, --- 
ন স্বাধ্যাযবিরোধ্য৫থমীহেত ন যতস্ততঃ | 

ন বিরুদ্ধপ্রসঙ্গেন সন্তোষীচ ভবেৎ সদা ॥ ১২৯॥ 

ব্রাহ্মণের দান গ্রহণীদি অর্থের উপায় কথিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে বিশেষ কহিতেছেন, বেদপাঠ বিরোধি অনিষিদ্ধ অর্থও 
ইচ্ছা করিবে না এবং কোন অজ্ঞাত আচার ব্যক্তির স্থানে 

অর্থ ইচ্ছ। করিবে ন। | অযাঁজ্য যাঁজনাদি রূপ বিরুদ্ধ ও নৃত্য" 
গীতাদি রূপ প্রনঙ্গ এই হই বৃত্তি দ্বারা অর্থ ইচ্ছা! করিবে না|. 
এই প্রমাণে ও এই ক্সাতক প্রকরণে নঞ (না) অর্থাৎ যে ষে 
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নিষেধ আছে তাহ! পর্ুীসার্ঘ অর্থাৎ বিধির প্রধানত এবং 
নিষেধের অপ্রধানত্ব জানিতে হইবে | আর, অর্থের অলা- 
ভেও সন্তোষী হইবে এবং সংযত হইবে | মনু কহেন যে «পরম 
সন্তোষ অবলম্বন করিয়। সুখার্থী ব্যক্তি সংযত হইবে ॥ ১২৯ ॥ 

তবে কোন কোন্ ব্যক্তি হইতে ধন ইচ্ছা করিবে ৭ তাহ! 
কহিতেছেন, --_- 

রাজান্তেবাসিষাঁজ্যভ্যঃ সীদন্গিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধ!। 

দন্তিহৈতুকপাষপ্ডিবকরৃত্তীংশ্চ বর্্যেহ॥ ১৩০ ॥ 

ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইয়া স্নাতক ব্যক্তি জ্ঞাতব্রভান্ত রাজ] 
হইতে ও পরে বক্তব্য অন্তেবাঁসী হইতে এবং যাজন যোগ্য 

ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ করিবে | এস্থলে ক্ষুধাদ্বারা৷ পীড়িত 
হইয়া] বলাতে বিভাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত কুটন্বপে।ষণ যোগ্য ধন 

সম্পন্ন ব্যক্তি কাহা হইতেও অর্থ ইচ্ছ। করিবে নাঃ ইহা! 
প্রতিপন্ন হইল। লোকরগুনার্ঘেই কর্ধানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি দ্ভী, 
যুক্তিবলদ্বার। সর্ধাত্র সংশয়কারী হৈতুক; ত্রিবিদ্য। বদ্ধ অপরি- 
গৃহীত আশ্রমী পাবণ্ডী, বকরত্তি অর্থাৎ মনৃক্ত “ অধো 
দ্বাউবিশিষ্$, নৈকতিক, স্বার্থ সীধনে আসক্ত, শঠ ও মিথ্যা- 

বিনীত ব্যক্তি, নিষিদ্ধ কর্ণ অনুষ্ঠায়ী, বৈড়াল ব্রতিক অর্থাৎ 
মনুপ্রোক্ত ধর্মধ্রজী (কপট বেশধারী ) সর্বদা লোভযুক্ত, 
অন্য বেশধারী, 'লোক দাত্তিকঃ হিংসাঁকা রী, সর্বাভিসন্ধায়ী 
ব্যক্তি ও শঠ এবং সর্ধত্র বঞ্চনাকারী এই সকল ব্যক্তিদ্িগকে 

লৌকিক» বৈদিক ও শীস্ত্রীয় কার্ষ্যে ত্যাগ করিবে, 
মনন কহেন যে* পীষণ্তী, বিকর্থস্থ, বৈড়ালব্রতিক, শঠ, 

ৈতুক ও বকরৃতি ইহাদিগকে কথামাত্র দ্বারাও সম্মানিত 
করিবে না| এস্থলে ইহাদিগকে সর্ধকার্ষে ত্যাগ করা 



৮ শিতাঙ্ষর!। 

প্রযুক্ত আপনিও এরূপ দ্তীপ্রভৃতি হইবে ন।, ইহ প্রতিপন্ন 
হইল ॥ ১৩০ ॥ 

শুক্লান্বরধরে! নীচকেশম্মশ্রনখঃ শুচি | 

ন ভার্ষ্যাদর্শনেহঙ্সীযাঙ্ষিকবাস1 ন সংস্থিতঃ॥ ১৩১॥ 

ন্সাতক ব্যক্তি সর্ধবদ শুর্লবস্ত্র যুগল ধারী ও ছেদিত কেশ 
শ্মশ্রঃ ও নখ-বিশিকউ এবং আস্তরিক ও বাহ শৌচসম্পন্ন 

স্ন ও অন্নুলেপন, ধ্প মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধি দম্পন্ন 

হইবে | গৌতম কহেন যে « স্নঈতকব্যক্তি নিত্য শুচিতা সম্পন্ন, 
স্থগন্দিদ্রব্য-যুক্ত ও স্সানশীল হুইবে।” 

নির্গন্ষি মাল্যধারী হইবে না; গৌোভিল কহেন যে « স্বর্ণ ও 
রত্ব মাল্য ভিন্ন অগন্ধমাল্য ধারণ করিবে না1” এই মকল 

সম্ভবমত হইবে । স্মরণ আছে যে “ বিভব থাকিতে জীর্ণ ও 
মলিন বস্ত্র ধারণ করিবে না।” 

অপ্পবীর্ধ্য সন্তান জন্মিবার ভয়ে স্ত্রীর সমক্ষে ও সম্মুখে 
স্রী থাকিলে ভোজন করিবে না» শ্রুতি আছে যে * জ্রীর নি- 

কটে ভোজন করিবে না, স্ত্রীর নিকট ভোজন করিলে হীন- 

বীর্য সম্তান জন্মিবে ; অতএব জ্ত্ীর সহিত একত্র ভোজন 
এককালে ত্যাগ করিবে |” এক বস্ত্র পরিধান-পূর্বক ভোজন 
করিবে ন। এবং উত্থিত হুইয়া ভোজন করিবে না ॥ ১৩১ ॥ 

ন সংশষং প্রপদ্োত নাকম্মাদপ্রিযং বদেৎ। 

নাহিতং নানৃতষ্চেব ন স্তেনঃ স্যাক্স বার্দ,বী ॥ ১৩২ ॥ 

কখনও. প্রার্ণবিপত্তিকর সংশয় জনক অর্থাৎ ব্যাত্র ও 

চৌরাদি সংযুক্ত দেশ গমনাদি কর্ম করিবে না। দিষ্ধারণ 
কিকিম্মীত্রও অপ্রিয় অর্থাৎ উদ্বেগ-কর বাক্য এবং অহিত, 

অসত্য, অপ্রিয়, অসভ্য ও স্বণাকর বাক্য এই সকল পরি- 
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হাঁস ব্যতিরেকে বলিবে না। স্মরণ আছে যে“ কৌটিল্য 
ব্যতিরেকে গুরুর মহিতও স্বান্য করিবে |” অন্য ব্যক্তির 

অনত ত্্ব্য গ্রহণ করিবে না এব* নিষিদ্ধ বৃদ্ধি উপজীবী 

হইবে না॥ ১৩২। 
দাক্ষাবণী ব্রদ্মস্থত্রী বেণুমান্ বকমণ্ডলুঃ | 

কুর্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবম্বদগোবিপ্রবনজ্পতীন ॥ ১৩৩। 

দাক্ষায়ণী অর্থাৎ স্থবর্ণধারী, যজ্ঞোপবীত সংযুক্ত, বৈধব 
(বংশবিশেষ ) দণ্ডধারী ও কমণ্ডল্ সংযুক্ত হইবে, এস্থলে . 
ব্রদ্ষচারি প্রকরণে কথিত যজ্ঞেোপবীতের পুনব্বার কথন দ্বিতীয় 

প্রাপ্তির নিমিত্ত | বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে « স্বাতকগণের 
অস্তর্বান্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র দ্বিতীয় হইবে, যজ্জোঁপবাতি দ্বয়, 
যষ্টি ও সজল কমগ্ডল্ ধারণ করিতে হইবে |” 

এস্থলে ত্ুববর্ণধারী এইরূপ সামান্য কথনে কুণ্ডল ধার” 

ণই কর্তব্য| মনু কহিয়াছেন “ বেণুদণ্ডঠ সজলকমণ্ডল্, 
ষজ্জোপবীতঃ বেদশাস্ত্র ও শুভ সৃবর্ণকুণুলঘ্বয় ধারণ করিবে ।» 

দেবতা (দেবতী প্রতিমা) উদ্ধত মৃন্ডিকা, গোঁ, ব্রাহ্মণ ও অশ্বখ 
প্রভৃতি বনম্পতি ও চতুষ্পথাণিকে প্রদক্ষিণ পৃর্র্বক গমন 

করিবে । মনত কহেন যে £ মৃদূঃ গো? দেবতা ব্রাহ্মণ? ঘৃতঃ মধু 
চতুষ্পথ ও প্রজ্ঞাত অশবখাদি বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে” ॥১৩৩ 

ন তু মেহেমদীচ্ছাযাবক্ম গোষ্টানতম্মস্ু। 

ন প্রতাগ্নার্ক গোসোমসন্ধ্ান্,স্ত্ীছবিজন্মনঃ॥ ১৩৪ ॥ 

নদী, ছায়া, পথ, গোস্থান, জল, ভন্ম ও শ্বশানাপিতে মূত্র 
এবং পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না| শঙ্খ কহেন যে « প্রাণিগ- 

ণের শ্থানপ্রযুক্ত গোময়, কালকূষ, উপ্তবীজক্ষেত্র, (অর্থাৎ 

যে ক্ষেত্রে বীজ বপন হইয়াছে) হরিতবর্ণ তৃণসম্পন্ন শাদ্বল 
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স্থানঃ চিতি ( শবদাহস্থান ) শ্মশীন, পথ, খল ( উদ্ৃখল'দি 

মদ্দন ও পেষণপাঁত্র) পর্বত ও পুলিন (দ্বীপারি ) স্থানে 
মলমৃত্র ত্যাগ করিবে না &” 

অগ্থি, স্র্য্;ঃ গো» চন্দ্র” সন্ধ্যা, জল, স্ত্রী ও দ্বিজ এই সক- 
লের অভিমুখে ও এই সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ-পর্ব্বক 
মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না| গৌতম কহেন যে * বাযুঃ অগ্নি, 
বিপ্র, সূর্য্য? জলঃ5 দেবতা ও গো এই সকল দর্শন পৃর্ব্বক 

মলমৃত্র ত্যাগ ও অপবিত্র বস্ত নিক্ষেপ করিবে না ও দেবতার 

পিকে চরণপ্রনারণ করিবে না|” 

পুর্ব উক্ত এই সমস্ত ভিননস্থাঁনে, কুশাদি যজ্জিয় তৃণভিন্ন 

অন্য তৃণদ্বারা আচ্ছাঁপিত করিয়া মুত্র ও পুরীৰ ত্যাগ 

করিবে । বশিষ্ট কহেন যে “ অযজ্ঞিয় তৃণদ্বারা ভূমিভাগ 
আচ্ছাপিত করিয়া বস্ত্রাদি দারা] পরিবেক্টিত মস্তক হইয়া 
মল ও মৃত্র ত্যাগ করিবে ?॥ ১৩৪ ॥ 

নেক্ষেতার্কং ন লগ্নাংস্ত্রীং ন চ সংসৃষ্টমৈধুনাম। 
ন চ মুত্রং পুরীষং বা নাশুচীরাহুতারকাঃ ॥ ১৩৫ ॥ 

উদর ও অন্তসময়, রাহুগ্রস্তঃ জলে প্রতিবিশ্বিত ও মধ্যাহু- 

বর্তি স্র্য্যের দর্শন করিবে না| মন কহেন যে “ কখনই উদয় 
কালীন ও অন্তগমন কালীন সূর্যকে দর্শন করিবে না এবং 
গ্রহণ প্রভৃতি উপসর্ণগ্রস্ত, আকাঁশমণ্ডল-মধ্যগত, জলমধ্য- 
বর্ভাঁ সূর্যকে দর্শন করিবে ন1” উপভোগভিন্ন কালে 
বিবস্ত্া স্ত্রীকে দেখিবে না| আশ্বলয়ন কহেন যে £ মৈথুন- 
কাল ভিন্ন অন্য কালে লগ্রী স্ত্রীকে দেখিবে নাঃ এবং 
উপভোগের পরে অলগ্রা কিন্বা লগ্নী স্ত্রীকে দেখিবে 
না ও ভোজনাদি কর্ম-কারিণী স্ত্রীকে দেখিবে না | 
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মন্ধ কহেন যে “জ্ীর সহিত ভোজন করিবে ন' ; ভোৌজন- 
কারিণী, ক্ষুৎ (ছক্কা ) কারিণী, জত্তণকারিণী, যথাস্বখে 
উপবিষ্টা, স্বকীয় নেত্রে অঞ্জন-দাঁত্রী, তৈলাদিআঅক্ষণকারিণী, 
অনাব্ততা ও প্রত্রাবকারিণী স্ত্রীকে মঙ্গলকামী উত্তম দ্িজ 
দেখিবে না ”। মুত্র ও মল দেখিবে না, অশুটি হইয়! রা 
ও তারকাগণ দর্শন করিবে না এবং জলেতে আপনার 
প্রতিবিত্ব দেখিবে না| বচন আছে যে * জলেতে আপনার 
রূপ দেখিবে না "5৩৫ 

অয নে ধজইভোোবং সর্ধাং মন্ত্রনুদীরবেৎ। 
ব্যত/প্রান্বতো গচ্ছেৎ স্বপেৎ্ প্রতাক শিরা ন চ॥ ১৩৬ ॥ 

বর্ষণ কালে (অধং মে বজ্তঃ পাগ্মান্মপহন্তু ) এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিবে ও অনাচ্ছাদিত হইয়া! গমন করিবে না 
এবং “বর্ষণ কালে ধাবিত হইবে না ” এইরূপ নিষেধ আছে | 

পশ্চিমণিকে মন্ত্রক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে না ও 
খিবন্্ হইর| শরন করিবে না “ একাকী শুন্য গৃহে শয়ন 
করিবে না” ইহাও মনুস্মতিতে আছে ॥ ১৩৬ | 

টীবনাূক্ শবুন্ূত্ররেতাংমাপস্থ ন নিক্ষিপেহ। 
পাদৌ প্রতাপযেঙ্নাগ্পো ন চৈনমভিলজ্ঘযেৎ ॥ ১৩৭॥ 

্টীবন ( উদ্গিরণ ) রক্ত, বিছা» মূত্র ও রেত এই সকল 
জলমধ্যে শিক্ষেপ করিবে না» পদদ্বারা জলতাড়ন করিবে না 
এবং তুষাপিও জলে নিক্ষেপ করিবে না। শগ্ব কহিয়াছেন 
যে “ তুষ কেশ, বিষ্টা, ভস্ম» অস্থি শ্নেষ্ব, নখ ও লে।ম 
এসকল জলেতে নিক্ষেপ করিবে নী” 

অগ্নিতে পদছয় তণ্ড করিবে নাঃ অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না, 
অগ্নিতে শ্তীবন (উদ্গিরণ ) প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবে ন1 এবং 

(১২) 
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অগ্নিমধ্যে ফুৎকারাদি প্রদান করিবে ন1| মনু কহেন যে “মুখ 

দ্বার অগ্নিতে ফুৎকাঁর দিবে না, লগ্ন (বিবস্ত্র) জ্রীকে দেখিবে 
না, অশুদ্ধ বস্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না এবং অগ্নিতে 

পদদ্ধয় তাপিত' করিবে নণ, খট্রার্দির নিম্বপ্রদেশে অগ্রিস্থা- 
পন করিবে ন?» অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে নও শয়ন কালে 

পদতলে অগ্নি রাখিবে না ও প্রাণাবাধ (প্রাণবাধক কর্ম ) 
আচরণ করিবে ন) ” ॥১৩৭।॥ 

জলং পিবেশ্বাগ্রলিন] ন শষানং প্রবোধযেৎ। 

নাক্ষৈঃ ক্রীতেক্স ধর্মস্বৈর্বযাধিতৈর্ববা। ন সংবিশে॥ ১৩৮ । 

অগ্ুলি (সংযুক্ত হস্ত দ্বয়) দ্বার| জল ও অন্যান্য পেয় ভ্রবন্ 

পাঁন করিবে না, বিদ্যাদি গুণদ্বারা আপন হইতে অধিক 
মান্য ব্যক্তিকে নিদ্রী হইতে উত্থাপিত করিবে না । বিশেষ 

বচন আছে যে « প্রধান ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে ন৭| 

অক্ষাদিদবারা ক্রীড়া করিবে না, ধর্ণম্ব অর্থাৎ পণুলঙ্ৰনাদি 

কর্মের দ্বারা ক্রীড়। করিবে না ও জ্রাদি রোৌগদ্বারা তভি- 

ভূত ব্যক্তির সহিত একত্র শয়ন করিবে ন॥ ১৩৮ ॥ 

বিরুদ্ধং বর্ষে কর্ম প্রেতধুমৎ নদীতরম | 

কেশতন্মতুষাঙ্গারকপালেযু চ সংস্থিতিম 7 ১৩৯ ॥ 

দেশ? কুলীচার ও গ্রামের বিরুদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিবে 

এবং শবদাঁহের ধুম ও বাহ দ্বার! নদ্দীর পারগমন বর্জন 
করিবে আর কেশ ভস্মঃ তুষঃ অঙ্গারঃ কপাল অস্মিঃ 
কার্পান ও অশুদ্ধ বস্ততে অবস্থান বর্জন করিবে ॥ ১৩৯॥ 

নাচক্ষীত ধস্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশে কুচিৎ। . 

ন রাজ্ঃ প্রতিগৃত্ীবাৎ লুব্ধস্যোচ্ছান্্রবর্তিনঃ ॥ ১৪*॥ 

পরের ভ্ুপ্ধাদি পানকারি গোঁকে নিবর্ভ করিবে না ও 



আচারাঁধায় ১৯ 

_শরকে মে কথাঁও বলিবে না| দ্বার ভিন্ন অন্য স্থল দিয়! 

কোন নগর, গ্রাম বা গৃহে প্রবেশ করিবে না। লুব্ধ (রুপণ৭) 

ও শাজ্জ্র অতিত্রমকারী রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে 

না ॥ ১৪০ ॥ 

প্রাতিগ্রছে স্থনিচক্রিজিবেশ্যানরাধিপাঃ | 

ছুষ্ট। দশগুণঃ পুর্বাৎ পুর্বাদেতে বথাক্রমম ॥ ১৪১ ॥ 

স্থনী ( প্রাণিহিংস! নিরতব্যক্তি ) চক্রী ( তৈলিক জাতি) 

ধজী (সুরাবিত্রয়ী ) বেশ্য। ( অর্থদান দ্বারা উপভোগ্য! 
স্ত্রী) ও অনন্তরোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন নরাধিপ এই সকল 
ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না । পুর্ব পূর্ব 
কাঁথত ব্যক্তি অপেক্ষা পর পর কথিত ব্যক্তির নিকটে প্রাতি- 

গ্রহে ভ্রমে ত্রমে দশ দশ গুণ অধিক দোষ যুক্ত হয় অর্থাৎ 

প্রারিহিংদাতে নিরত ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ 
করিলে যে দৌব হইয়া থাকে, তৈলিকের স্থানে দান গ্রহণ 
করিলে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক দৌঁষ হয়| তৈলিকের নিকট 
দাঁনগ্রহণ করিলে যে পরিমাণ দৌষ হইয়া থাকে, স্বর! বিক্রয়ীর 
স্থানে দান প্রতিগ্রহ করিলে তদপেক্ষা। দশগুণ অধিক দৌঁষ 

হয়! সরাবিক্রয়ীর স্থানে দান প্রতিগ্রহ করিলে যেরূপ দোষ 
হইয়া থাকে, বেশ্যার স্থানে দান গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা দশ- 

গুণ অধিক দোষ হয়| বেশ্যার স্থানে দান গ্রহণ করিলে যে 

রূপ দৌষ হইয়া থাকে অনন্তরোক্ত নরাধিপের স্থানে দান 

গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা দশ্গ৭ অধিক দৌষ হয় ॥ ১৪১॥ 
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অধ্যয়ন ধর্ম কহিতেছেন, __-- 

অধ্যাযানাসুপাকন্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা। 

হত্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু ॥ ১৪২ 

ওষধি (ফল পন হইলে নাশ্য রক্ষা) সকলের উৎপত্তি 
হইলে শ্রাবণ মামের পৌর্ণমানীতে ব। অবণণ নক্ষত্র যুক্তপিনে 
কি হস্ত নক্ষত্র যুক্ত পঞ্চমীতে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি 
অনুসারে বেদ নকল পাঠের উপক্রম করিবে। যদ্দি আবণ 

মাসে ওষধি দকলের উৎপি না| হয় তবে ভাতন্রমসে শ্রবণী- 

নক্ষত্রে বেদ সকল পাঠের উপক্রম করিবে | 

তদনন্তর» জার্ধ চারিমান কাল বেদ কল পাঠ করিবে | 
মনু কহেন থে “ শ্রাবণী পুর্ণিমাতে ব। ভাবী পৃর্ণিমাতত বিধি 
পৃববক বেদপাটের উপক্রম করিয়া মনোযোগ পু্ব্বক সার্ধী- 
চারিমাসে বেদ সকল পাঠ করিবে "| ১৪২ ॥ 

পেষমাসস্ বোহিণ্যানক্টকাযাঁঘথাপি বা। 

জলান্তে ছন্দস]হ কুর্যযাদুতসর্গং বিধিবদ্বহিঃ ॥ ১৪৩ ॥ 
পৌষমানের রোহিণী নক্ষত্রে বা অষ্টকাতে গ্রামের বহি- 

ভাগে জলের সমীপে স্বকীয় কুলক্রমাগত বিধি অনুসারে বেদ 
সকলের উৎসর্গ করিবে | যদি ভাঙ্র মাসে বেদ পাঠের উপ- 

ক্রম করে, তবে মাঘ মানসের গুক্র প্রতিপৎ তিথিতে বেদ 

সকলের উৎদর্গ করিবে। মনন কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে 
“ পণ্ডিত ব্যক্তি পৌষ মাসে বহির্ভীগে বেদ সকলের উৎসর্গ 
করিবে বাঃ মাঘ মাপের শুক্রপক্ষের প্রথম তিথি প্রাপ্ত হইলে 

পূর্বাহ্ন কাঁলে বেদ সকলের উৎসর্গ করিবে |” তদনন্তর, আ- 
গামি ও বর্তমান পিন যুক্ত র্রাত্রি ভাগ বা একদিন রাত্র কাল 
বিশ্রাম করিয়া শুকুপক্ষে বেদ সকল ও কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গনকল 
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পাঠ করিবে | মনু কহেন যে “ বহিঃ প্রদেশে যথাশাস্্র মতে 
বেদ সকলের উৎদর্থ করিয়। পক্ষিণী রাত্রি ( বর্তমান ও 

আগামি পিন সহ রাত্রিকাল ) বিশ্রাম করিবে কিম্বা এক পিন 

রাত্রি কাল বিশ্রাম করিবে, অতঃপর গুক্লপক্ষে নিয়ত বেদ 

সকল পাঠ করিবে ও কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ সকল পাঠ 

করিবে” ॥ ১৪৩ ॥ 
অনধ্যায় কহিতেছেন? -- 

্র্যহং প্রেতেষুনধ্যাযঃ শিষাত্বি গৃগুরুবন্ষ্যু। 
উপাকশ্বণি চোত্সর্গে স্বশাখাআ্রোত্রিষে তথা ॥ ১৪৪ ॥ 

উত্তরীতি ক্রমে বেদ পাঁঠকারী ব্যক্তির শিষ্য, খত্বিক্ 
( পুরোহিত ) গুরু ও বন্ধু মরিলে পর তিন পিন অধ্যয়ন 
করিবে ন।| বেদের উপক্রম কর্খ ও উৎসর্গ কর্ম করিলে তিন 
পিন রাত্রি বেদ পাঠ করিবে নাঃ কিন্তু উৎসর্গ কর্ম পক্ষে 

মনু কখিত আগামি ও বর্তমান পিন যুক্ত রাত্রি এবং একদিন- 
রাত্রি কালের সহিত এই তিন পিন রাত্রির বিকপ্পতা মতান্তর 

জানিতে হইবে | স্বশাখা পাঠ শীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তিন পিনরাত্র কাল অনধ্যায় জানিবে ॥ ১৪৪ ॥ 

সন্ধ্যাগর্ষি্তনির্ধাতভূকম্পোল্কানিপাতনে। 
সনাপ্য বেদং দ্যুনিশনারণ্যকদ্ধীত্য চ ॥ ১৪৫ ॥ 

জন্ধ্যাকীলে মেঘধনিতে, আকাশে উৎপাতঘাটিত শবে, 
ভূমি কম্পে? উল্কাপাতে ও বেদের সমাপ্তিতে অর্থাৎ মন্ত্রত্বক 
ও মান্ত্রেতর বেদ পাঠ সমাপ্তি হইলে এবং অরণ্যক পাঠে এক 
পিনরাত্র মাত্র অনধ্যায় জানিবে ॥ ১৪৫ ॥ 

পঞ্চদশ্যাং চতুর্দশ্যা মহ্টম্যাং রাহুস্থৃতকে | 

ঝতুস্গিষু ভূঁজু। বা আদ্ধিক€ প্রতিগৃহা চ। ১৪৬। 



৯৪ নিতাক্ষর!। 

' অমীবস্যা, পুর্ণিমী, চতুর্দশী ও অষটমীতে এবং রাহস্থৃতকে 
অর্থাৎ চন্দ্র ও সুর্যের গ্রহণে এক দিনরা ত্র মাত্র বেদ পাঠ 
করিবে নাঃ রাজার জনন মরণে ও চক্দ্হুর্য্ের গ্রহণ গ্রস্তাস্ত 
হইলে তিন পিন রাত্র অনধ্যায় জানিবে | 

খতু সন্ধিকীলে অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে ও একোদ্দিষট 

ভিন্ন শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজনে এবং প্রতিগ্রহণে এক দিবা 
রাত্র মাত্র অনধ্যায় জানিবে | স্মতি আছে যে * বিদ্বান 
দ্বিজ একৌদ্দিষ্ট শ্রদ্ধের কেতন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। 

তিন দিন রাত্র কাল বেদপাঠ করিবে না ” ॥ ১৪৬ ॥ 
পশুম গুকনকুলশ্বা হিমার্জারমূষকৈঃ। 
কতেইস্তরে ত্বহোরাত্রং শত্রপাতে তথোচ্ছযে ॥১৪৭।॥ 

বেন পাঠক।রী ব্যক্তি বর্ণের মধ্য দিয়া পশু) ভেক, নকুল, 
কুকুর, সর্প? বিড়াল ও মুধিক গমন করিলে ও শত্রধজ নিপা- 
তন শিবনে ও উত্থাপন দিনে এক দিন রাঁত্র মাত্র অনধ্যায় 

হইবে। ১৪৫ শ্লোকে সন্ধ্যা কালে মেঘের ধনিতে, নির্ধাত- 
শব্দেঃ ভূমি কম্পে উন্কাপাতে আকাঁলিক অনধ্যায় জানিবে। 
গৌতম স্মতিতে আঁছে যে * আকাঁলিক নির্ধাত ভূকম্পঃ রাহ- 
দর্শন ও উল্কাপাত যে নিমিত্ত অনধ্যায় হইবে, জেই 

নিমিত্ত কাল অবধি পরদিনের সেই কাল পর্য্যস্ত অকাল 
অর্থাৎ অনধ্যাঁয় বিবেচন1 করিতে হইবে | ইহাতে প্রাতঃ- 

দ্ধ] কালে মেঘ গর্জনে সেই কাল অবধি এক দিন রাত্র 
অনধ্যায় জানিবে | সায়ং জন্ধ্যা কালে মেঘ গর্জন হইলে 

রাত্রি কাল মাত্র অনধ্যার় জানিবে | হারীতের স্মৃতিতে 

আছে যে « সাধং সন্ধ্যা কালে মেঘ ধনিতে রাত্রি কাল ও 

প্রাতঃ সন্ধ্যা কালে মেঘ গর্জনে পিন রাত্র মাত্র অনধ্যায় 



আচারাধ্যায়। ৯৫ 

হুইবে+| প্রথম অধ্যয়ন পক্ষে, গৌতম কহেন যে “ কুকুর, 
নকুল, জর্প? ভেক ও বিড়াল ইহারা মধ্য দিয়া গমন করিলে 
তিন পিন উপবাস ও অনাত্র বাস করিতে হইবে ” ॥ ১৪৭॥ 

্ব্রো্ট্গর্দভোল্কসামবাণার্তনিন্থনে। 

অমেখ্যশবশুত্রান্তাম্মশানপতিতান্তিকে ॥ ১৪৮ ॥ 

' কুকুর, শৃগীল, গর্দভঃ পেচক, সাম বেদ পাঠ, বাণ (বংশ) 
ও দুঃখিত এই সকলের শব্দ যতক্ষণ হইবে ততক্ষণ অনঞ্ঃয় 
জাঁনিবে। বীণ) প্রভৃতির ধনিতেও এই রূপ জীনিবে, গেইতমের 
বচন আছে যে « বেণুঃ বীণা? ভেরী, হৃদঙ্গঃ শকট ও পীড়িত 

এই সকলের শব্দেতে অনধ্যায় জানিবে।, 
অপবিত্র বস্তঃ শব, শুদ্রঃ অন্ত্যজ, শ্বশাঁন ও পতিত এই 

সকল যাবৎ কাল নিকটে থাঁৰ্কিবে, তাবৎ কাল অনধ্য।য় 

জাঁনিবে ॥ ১৪৮ ॥ | 

দেশেহ শুচাবাত্মনি চ বিছ্াৎস্তনিতসংগ্লবে ৷ 

ভুক্ার্র পাণিরস্তোইন্তরদ্ঘরাত্রেইতিমারুতে ॥ ১৪৯। 

অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র শরীরে, বারস্বার বিহ্্যৎপ্রকাশে, 

বারম্বার মেঘ গর্জনে, তাৎকালিক অনধ্যাঁয় জাঁনিবে | ভো- 
জন করিয়া জলসিক্তহস্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে না| জলের 

মধ্যে, অর্থারাত্রে (রাত্রির মধ্যম প্রহর দ্বয় রূপ মহানিশাতে ) 

ও দিবসেও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে তাবৎ কাল অধ্যয়ন 
করিবে না ॥ ১৪৯ ॥ 

পাংশুপ্রবর্ষে দিথ্দাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু। 
ধাবতঃ গুতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥ ১৫০ ॥ 

উৎপাত চক ধুলি বর্ষণে, দিগ্নাহে ( যেখানে দিক সকল 

স্বলিতের ন্যায় দৃষ হইয়া থাকে) প্রাতং জন্ধ্যা কালে ও 



৯১৬ মিতাক্ষর! 

সায়ং সন্ধা কালে, নীহারে (ধুমের ন্যায় শিশির পাতে ) 

এবং চৌর ও রাঁজাকি কর্তৃক কৃত ভয়কীলে অনধ্যায় জানিবে। 
সত্বর গমনকারি ব্যক্তির অনধ্যায় জানিবে | অপবিত্র বস্ত 

ও মদ্যাণির ত্র্ন্ধ প্রকাশে শ্রোত্রিযাদি শিষ্উ ব্যক্তি গৃহে 

আগমন করিলে তাহার অনুমতি পর্য্যস্ত তাঁৎ কালিক অন- 

ধ্যার জ।নিবে ॥ ১৫০ ॥ | 
খরোইযানহস্তাম্বনোবুক্ষেরিণরোহণে । 
সগুত্রিংশদনধ্যাযানেতাংস্তাৎকালিকান্বিছুঃ ॥ ১৫১ ॥ 

গর্দভ উত্ রথপ্রভৃতি যান, হস্তী, ঘোটক, নৌকা, বক্ষ, 
ঈরিণ (বর ও মরুভূমি ) এই সকলের প্রত্যেকের আরো- 
হণে ভাৎকালিক অনধ্যায় জ।নিবে| কুক্ধুরঃ শৃ্ীলঃ গর্দিভঃ 

ইত্যাদি ১৪৮ শ্লোকাপিতে* কথিত এই অপ্তত্রিংশ ( ৩৭ ) 

প্রকার তাৎকালিক অনধ্যায় জানিবে। 

মনু কহেন যে “ শয়নকারী ব্যক্তি, আমনের উপরি ভাগে 

পদতল দ্বয় স্থাপন-পুর্ববক উপবিষ্ট ব্যক্তি, আবসকুথিক ( বস্ত্রা- 

দিদ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘা ছয় দৃঢ়রূপ বন্ধন পৃর্বক উপবিষ্ট 

ব্যক্তি ) অধ্যয়ন করিবে নাঁ। জআমিৰব ভোজন করিয়া ও 

স্ুতকীর অন্না্ণি ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে না] ইত্যাদি 
জানিবে ॥ ১৫১ ॥ 

অনধ্যাঁয় কিয়া এক্ষণে প্ররূত তক ব্রত সকল কহিতে- 

ছেনগ --া 

দেবত্বিক স্াতকাচাধারাজ্ঞাং ছাযাং পরস্ত্িযাঃ। 

নাক্রাদেপ্রক্তবিশ্মত্ষ্ঠীনোদ্র্তনাঁদি চ॥ ১৫২ ॥ 

দেবতা, খাত্বিক্ঃ স্সাতকব্রতকারী ব্যক্তি, আচার্য্য, রাজা, 

ও পরক্ত্রী এই সকলের ছায়। বুদ্ধি পুর্বক আক্রমণ করিবে না 



আচাহাধায় ৯১৭ 

মনু কহেন যে “ দেবতীর, গুরুর? রাজারিঃ ্সীতিকেরঃ আচাশ 

য্যেরঃ নকুলের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন যে কোন গোর বা অন্যের ও 

অবস্ভত স।নের পৃবব যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছ। পুর্ববক 

আক্রমণ (স্পর্শ ও লঙ্ঘন) করিবে না| রক্ত, বিষ্টাঃ মূত্র, 
জটাবন ( শ্লেক্সাপি )১ উদ্বর্তন ( শরীর মার্জন ও বিলে- 
পন বন্ত) ও স্নানোদক]পি ইচ্ছ! পুব্বক আক্রনণ করিবে 
নী| উদ্বর্তন মল (অরক্ষিত দ্রবযর মল), সমন জল, বিষ্ঠা, 
মুত্র, রক্ত, শ্লেযা9 চব্বিত বন্ত ও বমন এই জকল ইচ্ছ। 
পূর্বক চরণারি ছারা স্পর্ণ করিবে না” ॥ ১৫২ ॥ 

বিঞ্াহিক্ষজ্িষান্সানে! মাক্ছেবাঃ কদাঁডন। 

আম ত্যোঃ অিষমাকাজ্ছেন কঞ্চিন শ্রণি স্সম্শে হন ১৫৩ ॥ 

বহুশ্রত্ড ত্রাণ, সর্প, নতরপতি ইহাপিগের কখনই অবধানন্া 
কগিবে না। আপশার আজকে আপনি অবমাশিত 

করিবে না| যাবৎ কাল জীবন থ।বিবে জাবৎ কাল শ্ইচ্ছ। 
করিবে | কাহারও মন্বভেপকর হৃক্ষর্ন প্রকাশ করিবে 
না! ১৫৩ ॥ 

দুগাছচ্ছিক্টবিন্ম_ত্রপাদান্তাসি সনুৎ্হছদেৎ। 

আতিস্যুত্যুদিতৎ সদাক নিতামাচারমাঁচরেৎ ॥ ১৫৪ ॥ 

ভাঁজনের অবশিষ্ট ( উচ্ছিন্ট ), বিষ্ঠা, সুত্র ও পদ 
প্রক্ষীলন জল, গৃহ হইতে দুরেঞ্ত্যাগ করিবে । বেদশাস্তোক্ত 
ও স্মতিশাস্ট্রোক্ত আচার সম্যক্ প্রকারে নিত্য নিত্য অনুষ্ঠান 
করিবে ॥ ১৫৪ ॥ ৃ্ 

গোত্রাঙ্ষণানলাম্লানি নোচ্ছিছ্টো ন পদ] স্পৃশেৎ। 
ন শিন্দতাড়নে কুর্যাৎ্ পুজ্রৎ শিষঃঞ্চ ভাড়ষেৎ ॥ ১৫৫ ॥ 

অশুটি ব্যক্তি গে ব্রাহ্মণ, অমি ও অন্ন এই পকল স্পর্শ 
(১৩) 
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করিবে নাঃ বিশেষত উচ্ছিষউ বিশিষ্ট ব্যক্তি পর অন্ন স্পর্শ 
করিবে নী, উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ হউক কখনই এ সকল পদ 
দ্বার] স্পর্শ করিবে না| যদি অনবধান প্রযুক্ত উক্ত * গে! 
প্রভৃতি স্পর্শ করেঃ তবে আচমনের উত্তর কাঁলে অশুটি- 
ব্যক্তি এই সকল স্পর্শ করিয়া! জল দ্বারা প্রাণাদি আচম্বন 
করিবে ও অন্য সকল গাত্র উপস্পর্শ করিবে এবং হুস্ততল 

দ্বারা নাভি দেশম্পর্শ করিবে |” এইরূপ মন্তু কখিত কার্য 
করিতে হুইবে | অপকারকারি ভিন্ন কাহারও নিন্দ] ও 

তাড়ন ( পীড়ন) করিবে ন্।। অধুধ্যমীন কোন ব্রাক্গণের 
রক্ত পাত করিয়। দেই কারণে জপ্রাজ্ঞত] প্রযুক্ত মনুষ্য পর- 

লোকে সুমহত হংখ প্রাপ্ত হয়। 

শিক্ষার নিমিভেই পুত্র» শিষ্য ও দাসাপিকে মক্তকভিন্ন 
অন্য স্থানে রজ্জুপ্রভৃতি ছারা ভাড়ন করিবে | গতম 

কহেন যে “ বাক্যাদি দ্বার শিষ্যকে শাসন করিতে অশক্ত 

হুইলে সুক্ষম রজ্জু ও বংশের বিল (চীর) দ্বারা এমতে 

তাঁড়ন করিবে যাহাতে তাহার বধ না হয়ঃ জন্য লগুড়াপ্ধি 

দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহারশ।সন করিবেন” | 

মন্নুর বচন আছে যে “ শিষ্যের শরীরের পৃষ্ঠদেশে তাড়ন! 
করিবে কোন প্রকারে মন্তকে তাড়ন করিবে না ১৫৫ ॥ 

কর্ণ] মনস] বাঁচা যত্রা দ্বার সমাচরেৎ। 

অন্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্মমপ্যাচরেন তু ॥ ১৫৩৬ ॥ 

শরীরের দ্বারা শক্তি অনুসারে ধর্ম অনুষ্ঠান করিবে, মনের 
দ্বার] ধর্মচিন্তা করিবে ও বাক্যের দ্বার! ধর্ম ব্যক্ত করিবে | 

শাজ্সবিহিত ধর্মও যগ্ভপি লোক নিন্দিত হয় তথাপি 

মধুপর্কে গৌ-বধাঁদির ন্যায় তাহা আচরণ করিবে না? যেহেতু 
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তাহাতে স্বর্ণ হয না, অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমীয় আচরণের ন্যায় 
স্বর্গ সাধন হয় না ॥ ১৫৬ ॥ 

মাতৃপিত্রতিথিদ্রাত্জামিসংবন্ধিমাতুলৈঃ । 
বৃদ্ধবালাতুরাচার্ধ্যবৈদ।সংশ্রিতবান্ধবৈঃ ॥ ১৫৭ ॥ 

খত্বিক্ পুরোহিতাঁপত্যভার্য্যাদাসমনাভিভিঃ। 

বিবাদং বর্জ্জযিত্বা তু সর্বান লোকান জযেদা হী | ১৫৮ ॥ 

জননী, জনক, অভিথি ( পথগাঁধী ) সোঁদর ভ্রাতা ও 

ভিন্নোদর ভ্রাতা, পতিবিদ্তমান। স্ত্রী, বিবাহসন্বন্কে স্বন্কী। 

মাতুলঃ অণ্ততি বর্ষের উদ্ধীবয়১ক্রম বিশিষ্ট বৃদ্ধ, ষোড়শ 
বর্ষের ন্যুন বয়ক্রম বিশিষ্ট বালক, রোগযুক্ত, উপনয়ন- 

কারী, বিদ্বান্ঃ চিকিৎনক, আশ্রি *, পিতৃপক্ষীয় বান্ধব, মাতৃ- 
পক্ষীয় বান্ধৰ, যাজক, শান্তি প্রভৃতি কর্তা, পুত্রাি সহ- 

ধর্মচারিণী স্ত্রী কথুকর এবং সনাভি ( সোঁদর ও বিধবা 
ভগিনী )ঃ এই সকলের জহিত বাক্ কলহ পরিত্যাগ করিলে 

ব্রান্গ্য প্রভাত লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ॥ 
পঞ্চ পি ানন্দ্ধত্য ন যা পরবারিষু। 
স্নাযান দীদেবখাতইদপ্রঅবণেষু চ॥১ ৫৯| 

সব্ধপ্রাণীর উদ্দেশে যে জল উৎদর্ নী হইয়াছে এমত 

জলে পঞ্চ হৃতিক পিগু উদ্ধার না করিয়া সান করিবে 
না; কিন্তু আত্মীয় ব্যক্তি-কর্তৃক উৎসুক জলে ও অনুমতি 

দেওয়া জলে পঞ্চ পিও উদ্ধার ন| করিয়াও অপরে ত্রান 
করিতে পারিবে। 

স্বয়ং ও পরম্পরা নন্বন্ধে সমুদ্রগত শ্রোতিঃ সম্পন্ন নদীর 

জলে দেবনির্শিত পুষ্র প্রভৃতি দেবখাতে, জলের আ্োতের 

অভিঘাত দ্বারা কৃত জল সম্পন্ন মহাণিন্ন প্রদেশ রূপ হ্রদে ও 
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পর্র্বত প্রভৃতির উচ্চপ্রদেশ হইতে পতিত জলভাগ রূপ প্র্র- 

বণে পঞ্চ পিগ্ড মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়াও আনান করিবে, 

এই বিধি নিত্য স্নান বিষয়ে জাঁনিবে। 

নিকটে নগ্ভ।পির সম্ভব থাকিলে « নদী সকলে, দেবখাতে, 
পদ্মাকরে এবং সরোবরে, সামান্য গর্তে ও উক্ত প্রশ্রবণপ্রভৃ- 

তির জলে নিত্য সন করিবে | শৌচাপির নিমিত্ত যথাসস্ভব 

পর বারিতে পঞ্চ মৃত্ভিক1 পিওড উদ্ধার না করাণেও কলের 
৯ নিষেধ নাই ॥ ১৫৯। 

পরশয্যাসনোদ্যানগুহযানানি বর্ছ্দযেৎ। 
অদন্তান্যগ্রি হীনস্য নাম্লনদ্যাদনাপদি ॥ ১৬০ ॥ 

পরের শব্যা, পীঠ প্রভৃতি আঁদন, আত্বণণারি জম্পন্ন 

উদ্।ন, গৃহ ও রথাঁপি যাঁন দান ও অনুজ্ঞ] প্রণান না করিলে 

অপরে উপভোগ করিবে না। ৃ 

অভো 7 জনন কহিডেছেন | বেদে]ক্ত তগ্নি ও স্থৃতি- 

শাক্সোক্ত জদ্ি পহিভ শুুদ্রর ও প্রতিলোম জাতি অধিকার 

বিশিষ্ট জগ্রিরখ্ত ব্যক্তির অন্ন আপৎ কাল ভিন্ন অন্য কালে 

ভোজন ও প্রত্িগ্রহ করিবে না| গোৌঁতমের বচন আছে যে 
«সেইহেতু ব্রা্ধণ স্বকর্ধ দ্বারা শুদ্ধজ।তিগণের ও প্রশভ্তগণের 
অন্ন ভোজন ও এপ্তগ্রহ করিবে ৮ ॥ ১৬০ ॥ 

কদর্যাবদ্ধচেইরাণাং ক্রীবরঙ্গাবতারিণাম,। 
বৈণাতিশস্তবা্ধ,ষ্যগণিকাগণদীক্ষিণাঁম্ ॥ ১৩১ ॥ 

খর্ব কার্য, পুত্র» স্্রীপ্রভৃতিঃ মাতা, পিতা, ভূত্যগণ ও 
আপনা কেও যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত পীড়। দেয় সেই কদর্য, 
লব ব্যক্তি, নিগড়ার্দি দ্বারা বদ্ধ ব্যক্তি, বাক্য দ্বারা সংনি- 
রুদ্ধ ব্যক্তি? ত্রাক্মণের স্বর্ণ ব্যতিগিক্ত পরধন অপহাঁরী চৌর, 



আগচারাধায়। : ১৬৩ 

নপুৎসক, নট, স্তাতিপাঠকঃ মল্লাদিঃ বেণুচ্ছেদ বূপ ব্ৃত্তি- 

দ্বারা উপজীবী, পতনীয় কর্ম সমূহ সম্পন্ন ব্যক্তি, শিষিদ্ধ বৃদ্ধি 

কার্ধ্য দ্বারা উপজীবী ব্যক্তি, বেশ্যা ও বনযাজক, ইহাঁ- 
পিগের অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ১৬১॥ 

চিকিৎসকাতুরক্র, দ্বধপুংশ্চলীমন্তরবিদ্বিষাম | 

ক্রু,রোগ্রপতিতব্রাতাদাস্তিকোচ্ছিউভোজিনাম_॥ ১৬২ ॥ 

চিকিৎসা বৃভি-দ্বার। জীবিকী নিববাহ কারী, বাঁতব্যাধি-মুত্র- 
কচ্ছু-কুষ্ঠ-প্রমেহ-উদরী-ভগ্ন্দর-অশ-গ্রহণী এই অষ্টপ্রকার, 
মহারোগের মধ্য কোন এক রোগ জম্পঙ্ন,? ক্রোধ-যুক্তঃ 

ব্যভিচা্রিশী, বিষ্ভাদি দ্বারা গনিত, শত্রু? অন্তর্ণত অতিশয় 

কোপযুক্ত, বাক্য ও শরীরের দ্বারা লোকের উদ্বেগকারী, 
ব্রশ্বহত্যা পি পাতক প্রবুক্ত পতিত, যাহার সাবিত্রী পতিত 
হইয়াছে, দত্তযুক্ত ও পরের উচ্ছিষ্ট ভোজীঃ এই সকল 
ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ১৬২ ॥ 

অনারাস্ত্রী স্বর্ণ কীরস্ত্রীজিতগ্রান্যাজিনাম | 
শন্দরবিক্রযকম্মারতন্ত বাষশ্ বক্তিনাম,॥ ৬৩॥ 

ব্যভিচার ব্যতিরেকে যে স্ত্রী স্বতন্ত্র থাকে দেই অবীরা, 

কেহ বা পতিপুক্র হীনাকে অবীর| বলে (পি পুত্র বিহীন' স্ত্রী 
লোক ব্যভিচার দৌঁষ বুক্ত হউক ব। ন1 হউক ) তাহার, শ্বণণ- 
কার, সর্বকালে স্ত্রী লোকের বশবর্ভী, গ্রামের শাস্তি প্রভৃতি 
কর্তী অথবা অনেক ব্যক্তির উপনয়ন কর্তা, শস্তবিক্রয় দ্বার] 

জীবিকা নির্বাহ কারী, লোহকার ও" তক্ষা্দি অর্থাৎ স্থুত্র- 
ধর, তন্তবায় অর্থাৎ সুচীশিপ্পের দ্বার। জীবিকা নির্বাহ কারী 
ও কুকুরের দ্বারা যাহার জীবিকা শির্ধাহ হয় তাহাঁপিগের 
অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬৩ ॥ 
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নৃশংসরা'জরজকরুতত্ম বধজীবিনাঁম.। 

চৈলধাবসুরাজীবসহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥)১৬৪॥ 
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথ চাঁক্রিকবন্দিনাম্ |, 

এষামন্নং ন ভোক্তব্যৎ সোমবিক্রযিণস্তথ1 ॥ ১৬৫ ॥ 

নির্দয় ব্যক্তি, ভূপতি, রাজপুরোহিত, শগ্থের মতে « ভীতঃ 
অবগীত, রুপি, আক্রন্দিত, অবধুষ্ট, ক্ষুধিত» পরিভুক্ত, 

বিশ্মিত, উন্মভ্ু, অবধুত» রাজ-পুরোহিত, ইহাদ্দিগের অন্ন 
বর্জন করিবে |, 

বন্ত্াপির,নীলত্বাণি রাগকারকঃ উপকারকের হস্তাঃ প্রাণি- 

গণের বধ দ্বারা জীবিকা! শির্ববাহ কর্তা, বন্ত্রধৌত কারক, মস্ত 
বিক্রয় দারা জীবিকা নিব্বাহ কারী; জ্ীর উপপ্পতির জঠ্তি 

যে ব্যক্তি গৃহে বাস করিয়া থাকে, পরের দোষ কথনশীল, 

মিথ্যাবাদী, চাক্রিক» ( তৈল প্রস্তত কার ও কাহারও মতে 
শকট ব্িজীবী ) স্তাবক ও দোমলত। বিক্রয়কারীঃ ইহাপি- 

গের অন্ন ভোজন করিবে না| কদর্য্য প্রভাতি এই সকল 

বিজ জাতিই জানিতে হইবে অর্থাৎ কণর্যযত্বাণি দোবযুক্ত 

দ্বিজের অন্ন ভোজন করিবে না; কেননা ইতর জাতির অন্ন 
ভোজনের প্রাপ্তি নাই, ফলত যাহার প্রাপ্তি আছে তাহারই 

নিষেধ হইতে পারে ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ 
অখপৎ কাল ভিন্নকীলে অগ্নিবীনের অন্ন ভোজন করিবে 

না, ইহাতে শৃদ্রের অন্ন ভোজনীয় নহে, ইহু। উক্ত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে কোন্ কোন্, শুদ্রের অন্ন ভৌজন করিতে পারিবে, 

তাহা কহিতেছেন, --_- 
শুদ্রেযু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিণঃ। 

ভৌঁজ্যাল্ল। নাপিতশ্চৈহ যশ্চাজানং নিবেদষেৎ ॥ ১৬৬॥ 



আচারাধ্যায় ১০৩ 

গর্ভরাস প্রভৃতিদাস, যে ব্যক্তি বৃতর গোর প্রতিপালন 

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, পিতৃপিতামহাদি ক্রমাগত কুলের 
মিত্র, লাঙ্গল-কার্য্য-দ্বার| কৃষি জাত ফলের ভাগ গ্রহণ কর্তা, 

নাঁশিত, গৃহব্যাপার কারয়িতা অর্থাৎ ভাণ্ডারী ও ক্ষৌরকার 
এবং যে ব্যক্তি বাক্য, মন শরীর ও কর্মদ্বার আপনাকে 

£ আমি তোমার ” এই রূপে নিবেদন করে, শুকরের মধ্যে এই 
দীস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করিতে পারিবে এবং কুস্তকারেরও 

অন্ন ভোজন করিতে পারিবে বচন জাছে যে «“গোপঃ নাপিত, 

কুস্তকার, কুলমৈত্র, অর্ধকলভাগ গ্রহণ কর্তা ও যে আত্মাকে 
শিবেদন করে ইহাপিগের অন্ন ভোজন করিতে পারা 
যায়” ॥১৬৬॥ 

স।তক প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥ 

বিজ।তি ধর্ম প্রকরণ আরম্ত ॥৭॥ 

ঘিজগণের ধশন্ব প্রকরণ কহিতেছেন ___ 
অনচি্চিতং বথামাংসং কেশকীটসমন্িতম.। 

শুক্তং পযু/ষিতোচ্ছিক্টং শ্বস্পুষ্ট পতিতেক্ষিতম্ ॥ ১৬৭॥ 
উদক্য| স্পৃষ্টনংঘুষ্টং পর্য্যাযানপ্চ বর্জজযেৎ। 

গোত্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদ! স্পৃঞ্চ কাঁমতঃ ॥ ১৬৮॥ 

পৃূজনীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা-পুর্বক যাহ। দত হয় তাহ অন- 
প্চিত, বথামাৎস ( পরে বক্তব্য প্রাণবিনাশাি ভিন্ন ও দেবা- 

পিকে নিবেদনের অবশিষ্ট যাহ। না হয় বং কেবল আপনার 
নিমিতই যাহ। সাধিত হয় ) কেশ ও কাঁটাণি সংযুক্ত, শুক্ত 

(যাহ স্বাভাবিক অক্রল বিশিষ্ট নহে কেবল কাল পরিবা- 
সের দ্বারা অর্থাৎ কাল বিলম্বে অন্ন রন ধারণ করে ও দধি- 



১০৪ মিতাক্ষর]। 

প্রভৃতি ভিন্ন অন্য দ্রব্যের মংযোগে যাহা অক্ররনস বিশিষউ হয়) 
নেই সকল ত্যাগ করিবে । 

শঙ্খের চনে আছে যে “পাপী ব্যক্তির অন্ন, হইবার পন্ক ও 
শুক্ত পরু্যবিত রাত্র্যন্তরিত অর্থাৎ রাত্রি বাসিত বস্ত 
ভোজন করিবে ন1 রাগ খাড়ব 7 চক্র? দধি, গুড় গোধুম।, 
যব, পিষ্ট বিকার হইতে যাহ অন্যরূপ পরুুবিত হয়, তাহ! 
ভো[জনীয় ” | 

উচ্ছিক্ট, কুকুর কর্তৃক স্প.্, পতিত প্রভৃতি কর্তৃক দৃষ্ট, 
রজন্বলা! স্ত্রীকর্তৃক স্পষ্ট এবং চাণ্ডালাি স্পট, শগ্থ স্মৃতিতে 
আছে যে “ অপবিত্র, পঠিত, চাণ্ডা।ল, পুক্কন (চাণ্ডালবিশেব) 

রজন্বলাঃ কুনখি ও কুষ্ঠি কর্তৃক স্প-্ট অন্রত্যাগ করিবে ।” 
সংঘুক্টা্ন (কে ভোজন করিবে এই ঘোষণা করিয়। যে অন্ন 

দত্ত হয় ভীহ1) পর্ধণারাম্ন (অন্য ব্যক্তির সন্বন্ধীয় অন্ন অন্য 
ব্যক্তির ব্যপদেশে [ ছলেতে ] যাহা দর্ত হয় ) তাহ1, যেমন 
শূদ্র ব্রান্মণান্ন দেয় ও ব্রাহ্মণ শুদ্রান্ন দের এ উভয়েই অভো- 

শপুস্তকান্তরে রাজ খাড়ব পাঠ। যাহা! কফ নাশক, অগ্নিরদ্ধি কারক 
রুচিজনক, অশুদ্ধিরও দোষ হারক, উত্তন পথ্য, কৃতাকত মুদৌোর যৃষ, 

তাহ! দাড়িম ও দ্রাক্ষা যুক্ত হইলে “ রাজ খাড়ব » নামে কথিত হয়। 
সেই রাজ খাড়ব শুক্র ব্বদ্ধিকারক, শীত্রপাক, দোষকারকের দোঁষ হারক, 
লঘু, পুফ্িকারক্ক, শুক্রকারক, প্রিয়জনক, রুচিকারক, অগ্রিদীপক, ভ্রম- 

নাশক, স্বত্যুনাশক, তৃ্ণাক্ঠটাশক, ছর্দি নাশক, শ্রম নাশক | ঘৃতযুক্ত 
অপকু আম অমল খণ্ড দ্রব পকু ইহা মরিচ দিশ্রিত হইলে খাঁড়ব হয়। 

খণ্ড আমের খাড়ব ক্রি, মধুর, গুরু, উতবষ্ট রুচিকর, বলবৃন্ধি কারক, 
তুষ্িদায়ক ও পুফটিদায়ক। 



আটচারাধ্যায়। ২০৫ 

জ্যান্ন হয়। সেই অন্ন ভৌজন করিয়। চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ 
করিবে । পর্য্যায়ান্ন স্থলে « পর্য্যাচান্ত' এইরূপ পাঠ হইলে, 
শেষ গণ্য গ্রহণের পর আচমনের পুর্বে ভোজন করিবে না। 
নে স্থলে « পার্থ্াচান্ত ” এই রূপ পাঠ হইলে এক পঙ্ক্তিতে 
পার্থ স্থিত ব্যক্তি আচমন করিলে ভোজন করিবে না; 
ভস্ম ও জলাপির বিচ্ছেদ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে । 

পূর্ব্বোক্ত এই নকল অন্ন ত্যাগ করিবে এবং গৌ-কর্তৃক আত্ত্রীভ 
অন্ন কাক প্রভাতি শকুন কর্তৃক ভুক্তীবশিষ্ট অন্ন ও জ্ঞান 
পর্ববক পদদ্বারা স্গৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ 

পযুর্টষিত অন্নের ভোজন বিধি কহিতেছেন, -__ 
অন্গং পযুঠষিতং তোজ্যং স্েহাক্তং চিরসংস্থিতম.। 

অন্সেহা! অপি গ্রোধুমষবগোরসবিক্রিযাঁঃ ॥ ১৬৯ 

স্বত গ্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য সংযুক্ত অন্ন (ভক্ষণীয় ভ্রব্য) রাত্র্য- 
স্তরিত বা চিরকাল সংস্থিত হইলেও ভোজনীয় হইবে । 

অধিকন্তু গোধুম যব গৌর বিক্রির | গোরুম নির্শিত পিফ- 

কাদি রূপ মণ্ডক, ভ্রউষবচুর্ণ জনিত শক্তু, ভুপ্ধবিকার জনিত 
কিলাট ( ছেন।) কুর্চিক। (ক্ষীরস।) প্রভৃতি স্বৃতাপি ন্ষেহ 
যুক্ত না হইয়াও বহুকাল সংস্িত হইলে যদি বিকারাস্তর 
প্রাপ্ত ন্ হয় ] তবে ভোজনীয় হইবে 

« পিউকাটি ভ্রউষব জনিত শক্ত? দধিযুক্ত শু, 

যাঁবক এবং তৈল, ভ্ুপ্ধ বিকার ত্্ব্য” শাক ও শুক্তত্রব্য যু 
ধিত হইলে ত্যাগ করিবে ” এই রূপও বশিষ্ঠের স্মতিতে 

আছে ॥ ১৬৯।॥ | 
সন্ধিনানির্দশাবৎসাঁগোপযঃ পরিবর্াযেহ। 

উই্টদৈকশকং স্ত্রৈশমারণ্যকমথাবিকম, ॥ ১৭৭ ॥ 
(১৪) 



যেগবী বৃষের সহিভ সঙ্গতা হয়, যে গবী শ্রকবেলা 
অন্তরে দৌহনীয়! হয়, যে গবী অন্য বংসের সহিত সংযুক্ত 
হয় ও যে গবী বস প্রসবের সময় হইতে দশরিন অতিক্রম ন! 
করে ও যে গবীর বন মৃত হয় এবং অবৎদ! অর্থাৎ যে গবীর 
হপ্ধ আপন]! হইতে নিঃসৃত হয় এবং যে গবী যমজ বংস 
প্রসব করে, তাহাদিগের হ্ৃদ্ধ এবং ছাগী ও মহ্ষীর প্রসবের 
সময় হইতে দশ দিনের মধ্যে, হুপ্ধ ত্যাগ করিবে। গৌতম কহেন 

যে « স্যন্দিনী, ষমজ প্রনবিনী ও সন্ধিনীর ত্ু্ধ ত্যাগ করিবে” 
বশিষ্ঠ কহেন যে “ গৌ+ মহিবী ও অজার ভ্রপ্ধ দশদিন পর্ষ্যত্ত 
ত্যাগ করিবে |” * 
এস্থলে হ্দ্ধ নিষেধ করায় সেই সেই হ্ুপ্ধ জনিত দধিপ্রভৃতিও 

ত্যাগ করিতে হইবে; যেহেতু মাংসনিষেধে মাংস বিকার 
জনিত দ্রব্যের নিষেধ যুক্তিপিদ্ধ হয়| কিন্তু বিকার নিবেধে 
প্রকৃত বস্তর নিষেধ যুক্তিযুক্ত হয় না| এন্থলে ভপ্ধের নিষেধ 
প্রযুক্ত গোমর ও গোমুত্রের নিষেধ হয় না। উত্র জনিত ভ্ুপধ 
ও মুত্রা্দিঃ অশ্ব প্রভৃতি এক খুর বিশিষ জন্তু জনিত ভুঞ্ধ ও 

মুত্রাি ত্যাগ করিবে | 

স্ত্েণ অর্থাৎ অজাভিন্ন সকল ছ্িস্তনী ( ভ্রইটি স্তন 
বিশিষ্ট1) পিগের তুপ্ধ ত্যাগ করিবে। শঙ্ঘ কহেন যে “ ছাগী 
ভিন্ন সকল দ্বিস্তমী দিগের ভুগ্ধ ভোজ্য নহে ”| 

মহিষী ভিন্ন অরণ্য উদ্তব-সকল জন্তর ভ্প্ধ ত্যাগ করিতে 
হুইবে | বচন আছে যে “ অরণ্য জাত সকল সৃগ্গজাতির ভুগ্ধ 
ত্যাগ করিবে, কিন্তু মহিষীর ভগ্ধ ত্যাগ করিবে না|” মেষ 
জাতি জাত ভুপ্ধ ত্যাগ করিবে। ওক ইত্যাদি বিকার প্রত্যয় 
দেওয়াতে উক্রীদ্ি জনিত ভ্ঙ্ধ ও মৃত্রা্ির সর্বদাই নিষেধ 



আচারাধ্যায়। ১. 

»জীনিবে | গৌতম কহেন যে “ মেষ জাতি জাত, উক্জাতি 
জাত ও একখুরবিশিষ্ট জন্ত জাত ড্রপ্ধী্দি কখনই পাঁন করিবে 
না ॥ ১৭০ ॥ | 

দেবতার্থং হবিঃ শিগং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথ1। 

অস্থপারুতমাংসানি বিড্জানি কবকাঁনি চ॥ ১৭১ ॥ 

"দেবতার উদ্দোশে বলি উপহার নিমিত্ত সাধিত হবি অর্থাৎ 

হোমের অখ্রে হোমের জন্য সাধিত ভ্দ্রব্য, শৌভাঞ্জন 

(শজিন1) লোহিত (বৃক্ষের নির্যযান ও রস অর্থাৎ অব) ব্রশ্চন 

অর্থাৎ ব্ৃক্ষনির্ধাস ভিন্ন বৃক্ষচ্ছেদন জাত বস্ত, লোহিত না 

হইলেও ত্যাগ করিবে | মন কহেন যে “ লোহিত রক্ষনির্ধাস 
ও ব্রশ্চন প্রভব ভ্রব্য ত্যাগ করিবে 1” 

এস্থলে লোহিত শব্দের গ্রহণ থাকায় হিন্গু ও কর্পুরাঁদির 
নিষেধ নাই। 

যড্কে অহুত পশুর মাংস, বিড়জ ( মবযাদির ভক্ষিত বীজ 
ও বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন বস্ত ও বিশ্টীস্থানে উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ 
তগুলীয়ক প্রভৃতি শাক) ও কবক (ছত্রাক অর্থাৎ ছাতু) ত্যাগ 

করিবে ॥ ১৭১ ॥ 

ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যুহশুকপ্রত্যুদটিডিতান | 

সারটৈকশফান্ হংলান্ বর্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ ॥ ১৭১৯ ॥ 

অপরুমাংস ভঙ্ষণশীল গৃর্রপ্রভৃতি পক্ষিগণ, দাত্যুহ (চাতক) 
শুক ( কীর ) নখদ্বারা খণ্ড করিয়! ভক্ষণশীল শ্যেন প্রীতি 
প্রত্যুদগণ, টিউ্রিভ ( তৎশব্ানুকারী অর্থাৎ নামের তুল্য-শব্দ- 
কারী) সারস (লক্বম1) একশফ (একখুর বিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু) 

হংস, গ্রামবাসী ( পারাবত প্রভৃতি পক্ষী ) এই সকল ত্যাগ 
করিবে ॥ ১৭২। 



১০৮  শিতাক্ষরা। 

 কোষষ্টিজ্ীবচক্কাহ্বলাকবকবিদ্ষিরান্ । 
বৃখাককশরসংযাবপাষসাপুপশক্কুলীঃ ॥ ১৭৩ | 

কৌধষন্ডিক ( ক্রৌঞ্চ ), প্লুব ( জলকুকুট ), চক্রবাক, বলাকা 
(ক্ষুত্র বক শ্রেণী ), বক, নখদাঁরা বিকিরণ পূর্ব্বক ভক্ষণশীল 
চকোরপ্রভৃতি ত্যাগ করিবে । 

লাবক ও মমুরার্দির ভক্ষ্যত্ব আছে। গ্রামরুকুটের গ্রাম 
বাসিত্ব প্রযুক্ত নিষেধ আছে। দেবতা্দির উদ্দেশ ভিন্ন অন্য 

অভিপ্রায়ে সাধিত তিল-তগুল-মুদগ-সিদ্ধ, ওদনরূপ কৃশর, 
ক্ষটার ও গুড়ার্দি কৃত উৎকারিকাখ্য সংযাঁবঃ হৃদ্ধ-পন্ষ-অন্ন 

( পায়স) স্সেহ পকৃ গৌধুম-বিকার ( অপুপ )১ শম্কলী (স্নেহ 
পক্ গোঁধুম বিকার বিশেষ ) এই সকল ত্যাগ করিবে। 

পূর্বে“ আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে ন1” ইত্যাদি 
রূপ নিষেধ থাকাতে এই সকলের পুনর্বার উল্লেখ হওয়ায় 
প্রীয়শ্চিতের গৌরব (আধিক্য) জন্য লিখিত হইয়াছে ॥১৭৩। 

কলবিষ্কং সকাকোলং কুররৎ রঙ্জ,দালকম। 

জালপাদান্ খঞ্জরীটানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্ ॥ ১৭৪ | 

কলবিষ্ক (গ্রাম চটক) ত্যাগ করিবে, পুর্বে গ্রামবাসি 

নিষেধে গ্রীম চটকের নিষেধ থাকায় পুনর্বার নিষেধ করায় 
বনচর ও গ্রামচর উভচর চটকের নিষেধ জানিতে হইবে। 

দ্রোণকাঁক, কুরর ( উৎক্রোশ পক্ষী ), রঙ্জদালক ( কাষ্ঠকু- 
উক) ও জাঁলাকার পদবিশিষ্ট পক্ষী ত্যাগ করিবে, হংসের 
জালাকার ও অজালাকার পদপ্রযুক্ত পৃথক রূপে নিষেধ কর 

হইয়াছে। 
খঞ্জন পক্ষী ও যাহার জাতি অজ্ঞাত এরূপ মৃগ ও পক্ষী 

ত্যাগ করিবে ॥ ১৭৪ ॥ 



জাচারাধ্যায় ১০৯ 

চাবাংস্চ রক্তপাদাঁংস্চ সেখনং বাল্ল,রমেব চ। 
মতস)াংশ্চ কামতে। জগ) সোপবাসন্ত্র্যহং বসেৎ।॥ ১৭৫ | 

চাষ (স্বর্ণচাতক ) রক্তপাদ (কলহৎসপ্রভৃতি) মৌন (ঘাত- 
স্থটন স্থিত ভক্ষণীয় মাংস) ও শু মাংস মৎস্য ত্যাগ 
করিবে, এইরূপ নালিকা শণঃ কুনুত্ত প্রভৃতি ত্যাগ করিবে 
«€ নালিকাঃ শণঃ? ছত্রাকঃ কুতুত্তঃ অলাবু, বিচ্টান্থান ও 

বিষ্টাজাত লকল, কুস্তীক, কন্দুকঃ বৃস্তাক ও কোবিদার বর্জন 
করিবে * তেমনি অকাল জাত পুষ্প ও ফল এবং বিকার 

বিশিষ্ট যে কিছু বস্ত তাহাঁও ত্যাগ করিবে । 
“বট, প্রক্ষ (পর্কটী ফল), অশ্ব, কপিখ, কদস্ব, মাতুল্ক 

অর্থাৎ টাবা লেবু এই সকলের ফল ত্যাগ করিবে” এইরূপ 
স্মরণ আছে! এই সকল অর্থাৎ সন্ধিনীর ত্প্ধ প্রভৃতি জ্ঞান- 
পূর্বক ভক্ষণ করিয়! ত্রিরাত্র উপবান করিবে, অজ্ঞান 
পুর্র্বক ভক্ষণ করিয়া একরাত্র উপবাস করিবে £ মনন কহেন 
যে * শেষে একদিন উপবাস করিবে |” 

যাহা শত্খ কহিয়াছেন “ বক? বলাকা, হংস, প্লবঃ চক্রবাক, 
কারগুব গৃহচটক, কপোঁত, পারাবত, পাও, শুক, সারিকাঃ 

সারস, টিউিভ, উলুক, কহ? রক্তপাঁদঃ চাঁষঃ ভাঁব+ বায়ল, 

কোকিল, শার্লক, কুট, হারীত, এই সকল ভঙ্ষণে দ্বাদশ 

রীত্র অনাহার ও গোসুত্র ষাবক পান করিবে” তাহা বহুকাল 

অভ্যাসে ও জ্ঞানপুর্ব্বক ভক্ষণে জানিতে হুইবে ॥ ১৭৫ 
পলাওুং বিভ্রাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্। 

লশ্তনং গৃর্ধনঞ্ষেব জঙ্,। চান্রাবণং চরেৎ ॥ ১৭৩॥ 
পলা, গ্রাম শুকর ছত্রাক (সপ্চ্ছত্র) গ্রাম জাত 

কুকুট, লশুনঃ গৃঞ্জন (গাঁজোর) এই ছয়টি বস্তু ভোজন 



১১০ মিতাঙ্খর। ৷ 

করিলে পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ 
করিবে | পূর্বে গ্রামকুকুট ও ছত্রাকের ভক্ষণে নিষেধ 
থাকায় এন্থানে উল্লেখ করাতে পলাগু প্রসৃতির সমীন 

প্রায়শ্চিভ বোধ করিতে হইবে | 
মনু কহেন যে“ ছত্রাক, গ্রামশুকর, লশুন, গ্রীমকুকুট,. 

পল। ও গৃর্জন জ্ঞান পৃর্র্বক ভক্ষণ করিলে দেই দ্বিজ পতিত 
হইবে ” ইহা বুদ্ধিপৃর্ধক ভক্ষণে ও চিরকাল অভ্যাসে 
জাশিতে হইবে। অজ্ঞানপুর্র্বক এই ছয়টি তক্ষণ করিলে কষ্ছু- 
শীন্তপন ব্রত আচরণ করিতে হইবে অথবা তৃতীয় অধ্যায়ে 
বক্তব্য যতি চীন্দ্রায়ণ করিবে | অবুদ্ধিপূর্র্বক বারন্বার ভক্ষণে 
শঙ্খ কহেন যে “লশুন, পলা, গৃঙ্জনঃ গ্রামশুকরঃ গ্রামবু- 

কুট ও বুস্ভীক ভক্ষণে, দ্বাদশ রাত্র পরঃ পাঁন করিবে” ॥১৭৬। 
তক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশলকাঃ। 

শশশ্চ মংন্োষুপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ॥১৭৭॥ 

তথা পাঠীনরাজীবসশৃকাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৭৭ ।০। 

কুকুর মার্জার বানরাদি পঞ্চ নখবিশিষ্টের মধ্যে সেধা 
(শ্বীবিং)+ কৃকলাসের ন্যায় মহৎ আঁকার বিশিষ্ট] গোধা, 
কচ্ছপ (কুর্ণ), শললক (শল্লকী)ও শশ এই কয়টি পঞ্চ নখবিশিষ্ট 
জন্তু ভক্ষ্য এবং গণ্ডকও ভঙ্ষ্য | গৌতম কহেন যে “পঞ্চ নখ 
বিশিকট শশ, শল্লক; শ্বাবিং, গোঁধ।১ গণ্ডক ও কচ্ছপ এই 

কয়েকটি ভক্ষ্য |” 
মনু কহেন যে “ শ্বাবিৎ শল্লক, গোধা, গণ্ডক, কচ্ছপ 

ও শশ পঞ্চনখের মধ্যে এইকয়েকটি ভক্ষ্য এবং উত্রী ভিন্ন এক- 
দিকে দস্তপউ-ক্তি বিশিষ্ট জন্তু ভক্ষ্য |” 



আঁচারাধায় | ১১১ 

পুনশ্চ বশিষ্ঠ মুনি যাহ কহেন “গণ্ডকে বিবাদ আছে” ইহা 
অভক্ষ্যও কথিত হয়, ইহাতে শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কর্ধে গণ্ডকের 
মাংন অভক্ষ্য জানিতে হইবে | শ্রাদ্ধে কলশ্রুতি আছে যে 
£ গণ্ডকের মাংসের সহিত দত্ত অন্ন পিতৃকার্ষেয অক্ষয় তৃপ্তি- 

কারক হইবে |” মৎস্য জাতির মধ্যে সিংহতুণ্ড ( সিংহমুখ ) 
রোহিত ( লোহিত বর্ণ) পাঁঠীন (চন্দ্রাখ্য )১ রাঁজীব ( পদ্প- 
বর্ণ) গুক্তির আকার শল্ফের সহিত যে মৎস্যগণ বর্তমান 

থাকে, সেই নেই মৎস্যগণ 'দৈবপৈত্রে নিযুক্ত হইলেই ভক্ষণীয় 

হইবে | মনন কহেন যে “ পাঠীন, রোহিত» রাজীব, সিংহ- 
তুণ্ড, সকল শল্কযুক্ত মৎস্য দৈবকর্থে ও পিতৃকর্ষে নিবেদিত 
হইলে ভক্ষণীয়।” এইসকল নিষেধ দ্বিজাতির পক্ষে, শূদ্রের 
পক্ষে নহে, পূর্বোক্ত অনর্চিত ব্থামীংস প্রভাতি হইতে 
আরস্ত করিয়া দ্বিজগণের এই ধর্ম কহিলেন ॥১৭৭॥ ১৭৭॥ ০ ॥ 

অতঃ শৃণুষ্বৎ মাংসস্য বিধিৎ ভক্ষণবর্জ্জনে ॥ ১৭৮। 

হে সামশ্রবঃ প্রভৃতি মুনিগণ ! এক্ষণে প্রোক্ষিত ( উৎসর্গ- 
করা) মাংসের ভক্ষণে ও ততিন্ন নিষিদ্ধ মাংসের ত্যাগে অর্থাৎ 

প্রোক্ষিতাদি ভিন্ন মান ভক্ষণ করিব না এইরূপ সঙ্কণ্প রূপে 
বিধি শ্রবণ কর ॥ ১৭৮ ॥ 

তদ্বিষয়ে ভক্ষণে বিধি দেখাইতেছেন, ___- 
প্রাণাত্যযে তথ! আাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয1। 

দেবান্ পিতুন,সমভ্যঙ্গ খাদন্ মাংদং ন দোষতাক, ॥ ১৭৯ ॥ 

'অন্নীভাবে কিন্ত ব্যাধিদ্বারা প্রাণবিনাশের সভাবনায় 

মাংস ভক্ষণ না করিলে প্রাণ বিনাশ হয়, দেই সময়ে. নিয়ম- 

মতে মাংস ভোজন করিবে | £ দর্ধপ্রকারে আত্মাকে রক্ষা 

করিবে ” ইহাতে আত্ম রক্ষণ বিধি প্রযুক্ত ও “সেইহেতু পর- 
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মানু থাকিতে পূর্বে স্বর্গকামী হইয়াও মরণ অবলম্বন 
করিবে না” ইহাতে মরণ. নিষেধ প্রযুক্ত, নেই প্রকার 
অন্নাভাবে ও € গ্রাদ্ধে নিমস্ত্রিত হইয় নিয়ম মত মাৎস ভক্ষণ 
করিবে ”* ভক্ষণ না করিলে দোষ আছে । মনু কহেন যে যে 

মানব নিযুক্ত হইয়। বৈধ মাংস ভক্ষণ না করিবে সে মৃত হইয়া 
একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে ” প্রোক্ষণ নামক শ্রোত 

সংক্ষার দ্বারা সংস্কৃত পশুর যাগীর্থপ্রযুক্ত অগ্নীষোমীয় প্রভৃতি 

হোমের অবশিষ্ট যে মাংস তাহাই প্রোক্ষিত বলা যায়, 
তাহ ভক্ষণ করিবে, ভক্ষণ ন করিলে যাগ সম্পন্ন হয় না; 

অতএব তাহা ভক্ষণ কর। বিধিদিদ্ধ হইতেছে 
ব্রা্মণদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ও যে মাঁংন দেবতা! 

ও পিতৃগণের জন্য সাধিত হয় তন্বারা তাহাদিগের অর্চন| 
করিয়। অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিলে দোষভাগী হইবে ন1। 
সেইরূপ ভূত্য ভরণের অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণে দোঁষভাগী হইবে 
মা। মনু স্মতিতে আছে যে “ যজ্ঞের নিমিত্ত ও ভূত্যগণের 

বত্তিজন্য ব্রান্মণ-কর্তৃক প্রশস্ত সৃগ ও পক্ষিগণ ঘধ্য হইবে লেই 
রূপ পুর্বকাঁলে অগস্তযমুনি আচরণ করিয়াছিলেন” ও « দোষ- 
ভাশী হইবে ন1+ ইহাতে দোৌষাভাব মাত্র বলাতে অতিথি 
প্রভৃতি অর্চনার অবশিষ্টের অনুজ্ঞামাত্রঃ নতুবা, প্রোঙ্ষিতা- 
ির ন্যার নিয়ম নহে, ইহ দর্শিত হইল। 

এমনি অনিষিদ্ধ শশপ্রভৃতির ( প্রাণাত্যয় ব্যতিরেকে ) 
অভক্ষ্যত্ব জ্ঞাপন প্রযুক্ত শুদ্রেরও মাংস প্রতিবদ্ধ সকল 

বিধি নিষেধের অধিকাঁর অবগতি হইতেছে ॥ ১৭৯॥ 
এক্ষণে প্রোক্ষিতাদি ভিন্ন মাংস « বৃথামাংস ” ইহাঁ- 

ভ্বার। নিষিদ্ধের ভক্ষণে মিন্দার্থ বাদ কহিতেছেন,-- 
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বলে নম নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ | 

সশ্মিতাঁনি ছরাচারে। যো হস্তাবিধিন1 পশৃন ॥ ১৮০ ॥ 

দেবতাদির উদ্দেশ ভিন্ন অবিধিপুর্র্বক যে ব্যক্তি পশুগণ 
হনন করে, সেই পশুর যতগুলি লোম থাঁকে, ততদ্দিন সেই- 
ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করে। পশু হনন কর্তা অষ্ট 
প্রকার| মনু কহেন ষে & অনুমতি দাতা» বিশসিত 

(কর্তর্ধ্যা্টি দ্বারা যেঅঙ্গকে পৃথক. পৃথক. করে, এরূপ ছেদন 
কর্তা) নিহস্তা (ঘাতক) ক্রয়কর্তী, বিক্রয়কর্তী, সংস্কীরকর্ 
(পাচক) উপহর্ত! ( পরিবেশক ) ও খাঁদক ( ভক্ষক ) ইহার! 
সকলেই ঘাতক হইবে” ॥ ১৮০ ॥ 

এক্ষণে মাংন বর্জনে ফল কহিতেছেন»____ 
সর্বান. কামানবাগ্মোতি হযমেধফলং তথ]।। 
গৃহেইপি নিবসন. ধিপ্রে! মুনির্মাংসবিবর্জ্জনাৎ ॥ ১৮১ ॥ 

“ প্রোক্ষিতাঁদি ভিন্ন মাংস আমীকর্তৃক ভক্ষিতব্য হইবে 
” এইরূপ মত্য জঙ্কণ্প ব্যক্তি তৎ সাধনে প্ররত হইয়। 

সি উত্ভীর্ণ হয়, বিশুদ্ধ আশয় প্রযুক্ত সে রি 
প্রাণ্ত হয়। 

মন্ন কহেন “যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর হিংসা না করে, নে 
ব্যক্তি যাহ ধর্মাদ্দি ধ্যান করে এবং শ্রেয়ঃসাঁধন যে কর্ম 

করে ও যে পরমার্থ ধ্যানার্দি বিষয়ে রতি আবদ্ধ করে তৎ 

সমুদয় নির্বিষ্বে প্রাপ্ত হয়” ইহা আনুষঙ্গিক ফল কথিত 
হুইল | প্রধান কল কহিতেছেন যে “অশ্বর্সেধ যজ্ঞের ফল 
প্রাপ্ত হয় ” ইহা সাহ্বৎসরিক সঙ্কণ্পের ফল জাঁনিতে হইবে। 

মন কহেন যে “ বর্ষে বর্ষে ত্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া 
যে ব্যক্তি শতবর্ষ যাগ করে, আর যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ 

(১৫) 
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ন্ম করে তাহাদের উভয়ের পুণ্য ফল তুল্য হয় 1” সেইরূপ 
মাংস পরিত্যাগ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চাতুর্বর্ণিক ব্যক্তি 
গৃহে বাদ করিলেও মুনির ন্যায় মাননীয় হইবে | 
ইহা নিষিদ্ধ মীংস বিষয়ে নহে এবং প্রোক্ষিতাদি বিষয়েও 

নহে, তত্তিন্ন অতিথি প্রভৃতির অর্চনার অবশিষ্টের অনুজ 
বিষয়ে জানিবে ॥ ১৮১ ॥ 

ভঙক্ষ্য ও অভঙক্ষ্য প্রকরণ নমাগ্ড ॥ ৭। 

দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ আরম ॥ ৮ ॥ 

এক্ষণে দ্রব্য শুদ্ধি কহিতেছেন। ___ 

সৌবর্ণরাজতা ব্জানামুর্ঘ,পাত্রগ্রহাশ্মনাম্। 
করজ্জ মুলফলবাসোবিদলচর্মণাম.॥ ১৮২ ॥ 

পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণ। শুদ্ধিরিষাতে। 

চরুমক্ ম্বসন্সেহপাত্রাণুষেঃন বাঁরিণা ॥ ১৮৩ ॥ 

বব্ণনির্থিত, রৌপ্যনির্মিতি, মুক্তীফল, শঙ্খ, শুক্তি প্রভৃতি 
জল জাত পাঁত্রঃ যজ্জিয় উদুখল প্রভৃতি ভর্ধপাত্র, যোঁড়শি 
প্রভৃতি গ্রহ, প্রস্তরাদদিঃ বান্তৃুক প্রভৃতি শাক, বল্জ প্রস্তুতি 

তৃণবিশেষ নির্মিত রজ্জুঃ আর্্রক প্রভৃতি মুলঃ আমীদি ফল, 

বস্ত্র বংশাদি বিদল, ছাগাপির চর্মঃ চর্মবিকৃত ছত্র বর- 

ত্রা্দি অর্থ1ৎ গজ বন্ধন রজ্জুপ্রভৃতি, প্রোক্ষণী প্রভৃতি পাত্র, 
হোঁতার চমসাঁপিঃ এই সকল দ্রব্য লেপ রহিত হইলে উচ্ছিষ্ট 

স্পর্শমাত্রে জলঘ্বারী ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে | 
চরুত্থালীঃ জ্রুক্, করব ও প্রাশিত্র হরণপ্রততি সন্ষেহপাত্র 

এই সকল লেপ রহিত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা গুদ্ধ হয়। মনু 
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কছেন যে « স্বর্ভাঁওঃ জলজাঁত পাত্র প্রস্তরময় পাত্র, 
রৌপ্য নির্থ্িত পাত্র, অনুপক্কৃত ( রেখারহিত ) এই সকল 
লেপরহিত হইলে জল দ্বারাই শুদ্ধ হয় | « তৈজস, মণিময়, 
ও প্রশ্তরময় দ্রব্য লেপযুক্ত হইলে ভস্ম, মৃত্তিকা ও জল 
দ্রার শুদ্ধ হয়, বিজ্ঞব্যক্তিরা এইরূপ বলেন |” 

মৃত্তিকা ও ভম্মের এককার্য প্রযুক্ত বিকপ্প অর্থাৎ জলের 
সহিত মৃত্তিকা বা জলের সহিত ভম্মদ্বারাঁ এ নকল গুদ্ধ 
হইবে। 

কাকার্দি কষ্ণশকুনির ( পক্ষীর ) মুখন্প,ষ হইলে সেই পাত্র 
বর্জন করিবে, শ্বীপদের (শিকারি জন্তুর ) মুখস্প,পাত্র 
ত্যাগ করিবে, তন্মধ্যে বিড়াল সপ. পাত্র ত্যাগ করিতে হইবে 

না| মনু কছেন যে * বিড়াল, দব্বাঁ (হাতা ) ও বায়ু সর্ববাদ! 
শুদ্ধ জানিবে” ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥ . 

্ফযশৃর্পাজিনধান্যানাং মুষলোলুখলানসাম্ । 
প্রোক্ষণং মংহতানাঞ্চ বহুনাং ধান্যবাঁসসাম.॥ ১৮৪ ॥ 

স্ক্য ( বর্জ-_যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ খড়গাঁকার কান্ট) শূর্প” 
যজ্ঞাঙ্গ অজিন, ধান্য, মুধল, উলুখল ও শকট; উষ্ণজল 

দ্বারা ইহার্দিগের শুদ্ধি হইবে, ধান্য ও বস্ত্রাদি যখন রাশী- 
কৃত হইবে তখন উক্ত ধান্য ও বস্ত্রাদি চাঁগডখলাদি দ্বারা 

স্পষ্ট হইলে প্রোক্ষণ করিলে গুদ্ধ হইবে । 
অন্য স্মতিতে আছে যে *“ রাশীকৃত বস্ত্র ও ধান্য-প্রভৃ- 

তির একদেশে স্পর্শ দৌষ ঘাটলে স্প্উ ত্রব্যমাত্র উদ্ধ,ত 
করিয়া শেষ গুলিকে জল প্রোক্ষিত করিবে |” 

যখন রাশীকুতের মধ্যে স্প.উবস্তর অনেকত্ব ও অস্প,$উঁ 
বস্তর অপ্পত্ব তখন সকলেরই প্রঙ্ষালন করা কর্তব্য | মনু 
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কছেন যে “ ধান্য ও বস্ত্রার্দির অনেকের জলঘ্বারা ত্রোক্ষণ 

করিলে গুদ্ধি হইবে এবং অপ্পের জল রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি 

হইবে 1” 
স্পস্ট বস্ত ও অস্প,্ট বস্তর তুল্যতা হইলেও প্রোক্ষণ 

দ্বারাই গুদ্ধি হইবে | অনেকের প্রোক্ষণ বিধান হেতু অপ্পের 
ধৌত করণ দ্বারা গুদ্ধি দিদ্ধ হইবে | অপ্পবস্তর প্রক্ষালন 
বিধি থাকায় স্পফ্টাম্প,ফ্টের তুল্যতা! হইলে ক্ষীলন না 

করিয়া প্রোক্ষণ করিবে । 

তন্মধ্যে চাগ্ালাঁদি স্পস্ট ধান্যাদি অণ্পই হউক অথব1 
অধিক হউক অস্প.ফেঁর শুদ্ধি পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্পষ্ট 
বস্তর প্রোক্ষণ দ্বার। শুদ্ধি হইবে। 

এই পর্য্যন্ত চাগ্ডালারি দ্বারা স্প.উ বা অস্প,উঁ ইহা অনি- 

ণাঁত হইলে সকলেরই ক্ষালন করাই কর্তব্য তাহাতে অন্য- 

পক্ষেরও দোৌঁষ নষ্ট হইতে পারে | 
অনেক ব্যক্তির দ্বারা উদ্ধারণীয় অর্থাৎ বহনীয় ধান্য ও 

বক্সপ্রভৃতি স্পট ও অল্প. বস্তর প্রোক্ষণই কর্তব্য, সংগ্রহ 
কর্তীরা এই রূপ কহেন ॥ ১৮৪ ॥ 

লেপরহিত অথচ স্পর্শ মাত্র হ্রবস্তর শুদ্ধি কহিয়া এক্ষণে 
লেপযুক্ত বস্ত সকলের শুদ্ধি কহিতেছেন, 

তক্ষণং দারুশৃঙ্গাণাঁং গোবালৈঃ ফলসন্তূবাম্ | 

মার্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাঁণিনা যজ্জকর্মণি ॥ ১৮৫ ॥ 

কাচ্ঠময় ভ্রব্যঃ মেষ ও মহিষ প্রভৃতির শৃঙ্গ এবং হ্তী, 

শুকর ও শঙ্খ প্রভৃতির অস্থি ও দত্ত এই সকলের মৃত্তিকা? ভন্ম 
ও জলাপিদ্বারা যদি উচ্ছিষ্ট স্সেহাদি রূপ লেপ গত না হয় 
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তবে স্বৃত্তিক। ও জলাদ্দি দ্বারা বারস্বার ধৌত করিলেও লেপ 

রহিত না হইলে তক্ষণ দ্বার শুদ্ধি হইবে | 
সকল ভ্রব্যের শুদ্ধি বিষয় কহিতেছেন যে “অপবিত্র বস্ত- 

দ্বারা রুত অপবিত্র ?ম্ধ ও লেপ যে পর্য্স্ত অপগত না 

কুইবে সে পর্ধ্যন্ত মৃত্তিকা বা জল দ্বারা মার্জিত করিবে |” 
এইরূপ সামান্য বিধি থাকিলেও পুর্কবোক্ত রূপ বিশেষ বিধি 
কহিলেন | 

বিল? অলাবু ও নারিকেলাপি ফল জস্ভুত পাত্রের গোঁ- 
পুচ্ছলোম দ্বার] ঘর্ষণে শুদ্ধি হইবে | 

যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত জ্ুক্+ অআবপ্রভৃতি পাত্রের দক্ষিণ হস্ত- 

দ্বার দর্ভ ও দশাপবিত্র দ্বারা যথাশাস্ত্র মার্জনে কর্মাঙ্গতা 
প্রযুক্ত গুদ্ধি হইবে | 

অন্য মুবর্ণাদি পাত্রেরও এই শরঞ্তিকথিত উদাহরণ জানিবে | 
স্মৃতি কথিত ও লৌকিক কর্মে কত শৌচনকলের অক্গত্ব ইহা 
দর্শন করাইবার জন্য কৃতশৌচ যজ্ঞাঙ্গ সকলের এইদশ! 
পবিত্র প্রভৃতি দ্বার! মার্জন রূপ শুদ্ধি জানিতে হইবে ॥১৮৫া 

এক্ষণে কোন কোন সলেপ দ্রব্যের লেপ কর্ষণে বিশেষ 

কহিতেছেন? -_- 

সোধৈরদকগোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌশিকম্ | 
সশ্রীফলৈরংশুপউৎ সারিষ্টৈঃ কুতপং তথা ॥ ১৮৬। 

ক্ষার মৃত্তিকার সহিত গোমুত্র বা জলদ্বারা লিপ্ত করিয়। 
নির্লনেপ হইলে পরে নির্মল জলঘ্বারা ধৌত করিয়া! মেষ লোম 

(উর্ণতস্ত) মর বস্ত্রাদি ও তরী পষ্টপ্রভতি কোঁষজাত বস্ত্রাদি 
পুনর্বধশর জ.ল ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়| 

, অংশুপষ্র (বৃক্ষত্বকৃম্ুত্র জাত) বস্ত্রা্দি, বিলফলসহিত গৌ- 
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মুত্র ও জলঘ্ারা শুদ্ধ হয়ঃ কুতপ অর্থাৎ পার্ধতীয় ছাগলের 
রোম নির্মিত কম্বলাদি ফেনসহিত অরিষটফল (রীঠা কর ) 
সংযুক্ত গোমুত্র ও জলঘার৷ শুদ্ধ হয় | 

উচ্ছিষ্ট ও ন্সেহাঁ্দি যোগ হইলে এইসকল বিধি জানিবে, 
অণ্প অপবিত্র বস্ত সংযোগ হইলে প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ 
হইবে ; কেননা সর্বন্থলে ধৌতকরণ অপসহ বস্তর সেই সেই 
দ্রব্যের অবিনাঁশে শুদ্ধির বিধি জানিবে | 

দেবল কহেন যে “ মেষাঁপি লোমজাঁত বস্ত্রাদিঃ কমি কোশ 

জাত তসরী প্রভৃতি, কুতপ অর্থাৎ পার্ধতীয় ছাগলের রোম 
নির্থিত বজ্তরাদি, পষ্বস্ত্র ক্ষৌম বস্ত্র ও শণ-সুত্র জাত 
বন্ত্রার্দি এইসকল অন্পাঁশৌচ হয় অতএব ইহারা শোষণ ও 

প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়|” অপ্প অপবিত্র বস্ত স্পর্শ হইলে 
এইরূপ করিলে শুদ্ধ হইবে কিন্তু “ নেইসকল বস্ত্রাদি অপ- 
বিত্র বস্ত যুক্ত হইলে নিজ নিজ শোধনীয় দ্রব্যের জহ্তি 

জলঘ্বারা ধৌত করিবে এবং ধান্যকল্ক ও যাহার মধ্যে 

ক্ষার আছে তাদৃশ ফল জাত রস দ্বারা ধৌত করিবে |” 
মেষার্দি লোমজাঁত বস্ত্রার্দির গ্রহণ তদ্ভব তুলিকা্ি 

প্রাপ্তির মিমির অতএব তাহার অম্পুর্ণ অপবিত্র বস্ত লেপ 

ভিন্ন অপ্প অপবিত্র বস্ত ল্পর্শনে জলঘ্বারা ধৌত করিলে 
শুদ্ধি হইবে | 

£ ভুলিকাঃ উপাধানঃ পুষ্প রক্ত অর্থাৎ কুৎরুম, কুসুত্ত 
হরিদ্রাদি দারা রঞ্জিত বস্ত্র এইসকল বস্ত আতপে কিঞ্চিৎ 
শুদ্ধ করিয়। বারম্বার করদার! মার্জিত করিবে, পরে জল 

বার প্রোক্ষিত করিয়৷ কর্মকার্য্ে নিয়োগ করিবে এবং তাহ! 

অতিশয় মলযুক্ত হইলে পুর্ব্বোস্ত বিধি অনুসারে শোঁধিত 
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করিবে ” এইরূপ দেবলের বচন আছে। কিন্তু ক্ষালন-নহ 
মঞ্ভিষ্ঠাদি দ্রব্য বারা রঞ্জিত বস্তরা্দি উক্তমত অপ্প শোধনে 

শুদ্ধ হইবে না। 
শঙ্ব কহেন যে « রঞ্জনীয় দ্রব্যসকল প্রোক্ষিত হইলে পবিত্র 

হইবে ”॥ ১৮৬ ॥ 
সগোৌরসর্ষপৈঃ ক্ষোমং পুনঃ পাকান্মহী মযম্। 

কারুহস্তঃ শুচিঃ পণাৎ ভৈক্ষ্যং যোষিম্ম,খৎ তথা ॥ ১৮৭। 

গৌর সর্ষপ সহ্তি গোমুত্র ও জলব্বারা ক্ষৌম (অতনীস্মত্র 

নির্মিত ) বস্ত্রাদি শুদ্ধ হইবে | উচ্ছিষ্ট স্সেহ লেপ হইলে 
সৃত্তিকাময় ঘটাদি পুনর্ধার পীক করিলে শুদ্ধ হইবে; কিন্তু 
এমুদ্ভ মৃত্র, বিষ্ঠা, শ্লেক্বা, পৃঃ রোদন বারি ও রক্ত এই সকল 
সংস্প-্ট হইলে পুনর্বার পাঁক করিলেও মৃতিকাময় পাত্র শুদ্ধ 

হইবে ন1৮ এইরূপ স্মরণ আছে। এবঞ্ চাণ্ডালাপি ঘ্বারা 

কপট হইলে সৃত্তিক1 শির্মিত পাত্র ত্যাগ করিতে হইবে, পরা- 
শর কহেন যে “ ধান্য ও বস্ত্রাণি অপরদ্রব্য চাণ্ডালাপি ছারা 

স্পট হইলে প্রক্ষীলনের দ্বার] শুদ্ধ হইবে ; কিন্তু, মৃত্িকাময় 
পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে ।” বস্ত্রাদি রঞ্জন কারক, বস্ত্র 

ধৌত কারক ও স্ুপকার ইহার1 বস্ত্ররঞ্তন।কি করে সর্বদ! 

শুদ্ধ তাহাতে তাহাপিগের জনন মরণ শৌচাদি হইলেও ক্ষতি 
নাই | অর্থাৎ তাহািগের স্থানে যব ও ব্রীহিপ্রভৃতি বিক্রেয় 
বস্ত ক্রয় করিলে শুদ্ধ হইবে যদি তাহ! অনেক জাতীয় 
ক্রেতাজন দ্বার স্পষ্ট হয় তথাপি শুদ্ধ হইবে এবং 
বাঁণিজ্যব্যবসায়ীর পক্ষেও এইরূপ শুদ্ধি জানিতে হইবে | 
অন্য স্মৃতিতে কহেন, “ কাঁরুকর, শিপ্পকর, বৈশ্, দাসী, 

দাস, রাজা ও রাঁজভূত্য ইহারা সম্ভ সন্ত শুদ্ধ হয়|” 
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ভিক্ষা 'পঞ্চয় যকি ব্রদ্ষচর্যার্দি গত হয় তাহা অনাচান্ত 
স্্রীকর্তৃক দানাদি দ্বারা ও অশুচি রথ্যাঁদি ভ্রমণ দ্বারাও দৌষ- 
যুক্ত হইবে না| সংভোগ কালে স্ত্রীরমুখ শুদ্ধ “ স্ত্রীনকল 
পতিসংসর্গে শুদ্ধ হয় ” এইরূপ স্মরণ আছে ॥ ১৮৭ ॥ 

এক্ষণে ভূমি শুদ্ধি কহিভেছেন, 
ভূশুবিত্বার্জরনাদদাহাৎ কালাদেশীক্রমণাতথ|। 
সেকাছুলেখনালেপাদশুহৎ মাঞ্জনলেপনাঁৎ ॥ ১৮৮ ॥ 

মার্জনীর দ্বারা ঠুলি ও তৃণাবি দুরীকরণরূপ মার্জন, ভৃণ 
কা্ঠানি দ্বারা দাহন, যে কালে লেপাঁদি চিহ্ন নট হয় সেই 
পর্ধ্যত্ত কাল, গৌগণের পদচালন, ভ্ুপ্ধ গৌমৃত্র গোময় 
জলঘ্বারা নেক জলবর্ষণ, কুদ্দীলাদি দ্বারা তক্ষণ (চ"চন 

বা খনন) গোৌময়ারি দ্বারা লেপনঃ এই সকলের সমুদয় বা 

কিয়দংশ দ্বার! মার্জন করিলে অমেধ্যা ভূমি হ্ুষ্টা ভূমি 
ও মলিন। ভূমি শুদ্ধ হইয়া থাকে। 

দেবল কহেন যে “ে স্থানে কোন স্ত্রী প্রমব করে, যেস্থানে 
শব দাহ করে, যে স্থানে কেহ মৃত হয়, যে স্থানে চাগ্ডালাদির 

বাঁ ও যেখানে বিষ্ঠাি অপবিত্র বস্তর সংযোগ, এইরূপ বনু 
অশুদ্ধ বস্ত যুক্তা ভূমি অমেধা। কথিত হয়| কুকুর, শুকর, 

গর্দভ ও উক্রীপি দ্বারা সংস্প.ফ। ভূমি ভরা হয় ও অঙ্গার তুষ 
কেশ অস্থি ও ভন্মাণি দ্বারা ভূমি মশিন1 হয় এই রূপ অমেধ্য 
যুক্তাঃ ভ্র$ী ও মলিন এই ত্রিবিধ ভুনির মধ্যে পাঁচ বা চারি- 
প্রকার পূর্বোক্ত বস্তর দ্বারা অমেধ্য ভূমি শুদ্ধা হয়। ভুফী৷ 
ভূমি তিন বা ভ্ই শোধনীয় বস্তদ্বার। শুদ্ধ! হয়| মলিন] 
ভুমি এক প্রকার শৌধনীয় বস্তৃদ্বারা শুদ্ধা হয়| ইহার বিশেষ 
কহিতেছেন এই; «“ যে স্থানে মনুষ্যের দাহ হয়ঃ যে 



»আঁচারাধ্যায় ১২১ 

স্থানে চালের বান সেই ভুই স্থানের দহন, কাঁলঃ 'গোৌপদ- 
চালন, ভুষ্ধীত্ি বারা দেক ও তক্ষণ এই পাঁচ প্রকারে শুদ্ধ 
হইবে | যেখানে মনুষ্যের দাহ হয়ঃ যেখানে মনুষ্য মৃত 

হয় ও যে স্থানে অত্যন্ত বিষ্টাদি সংযোগ সেই স্থান পূর্বোক্ত 
পঞ্চপ্রকারের মধ্যে দাহ ভিন্ন চারিপ্রকার দ্বারা শুদ্ধ হয়। 

কুন্ধুর শুকর ও গর্দভ যাহাতে বহুকাঁল বাস করিয়াছে, তাদৃশ 

ভুমি গোপন চাঁলনঃ গোময়ীর্ধি ধারা লেক ও কুদ্দাল।দি দ্বার! 

তক্ষণ এই তিন প্রকারে শুদ্ধ হয়। উত্জ ও গ্রাম-কুন্ধুটাদি 
যে স্থানে বহুকাল বান করিয়াছে, সেই ভূমি ভুপ্ধীদি দ্বার! 
সেক ও কুদ্দালাদি দ্বারা তক্ষণ এই হই প্রকারে শুদ্ধ হয়। 
অঙ্গার ও তুষ প্রভৃতি দ্বারা বহুকাল মলিন] ভূমি কুদ্দালাদি 
দ্বারা তক্ষণে শুদ্ধ হয়; কিন্তু সর্ধস্থলেই সম্মার্জনী দ্বারা 
মাজ্জন ও গৌময়াদি দ্বার অনুলেপন আবশ্যক। এইরূপ 
প্রতিপিন মার্জন ও অনুলেপন করিতে হইবে ॥ ১৮৮ ॥ 

গোত্রাতেহন্সে তথ1 কেশমক্ষিকাকীট দুষিতে । 
সজিলং তন্ম স্বদ্ধাপি প্রক্ষেগ্তবাং বিশুদ্ধযে ॥ ১৮৯ ॥ 

গোর নিশ্বীন দ্বারা আত্রত ভোজনীয় মাত্রে এবং 
কেশঃ মক্ষিকী কীট ও লোমাি দ্বারা দুষিত ভঙ্ষণীয় 
মাত্রে শুদ্ধির নিমিতে যথাসম্ভব জল, ভম্মঃ বা ম্বতিকা নি- 

ক্ষেপ করিবে | গৌতম কহেন যে “ কেশ ও কীট সংযুক্ত 
অন্ননিত্য অভোজ্য ” কেশ কাটাঁ্দির জহিত যাহা পক্ক 
হয় তথ্বিষয়ে ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৮৯ ॥ 

তপুষীসকতামাশাং ক্ষারান্সোদকবারিভিং | 

ভম্মাস্তিঃ কাংস্যলোহানাং শুদ্ধিঃ প্রাবে। দ্রবস্য তু ॥ ১৯০ ॥ 

রঙ্গ ( রাও )১ সীসক, তান্ত্র ও পিস্তল এবং ব্ৃত্তলোহ্ এই 
(১৬) 
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সকল ক্ষারোদক ও অক্লোদক এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য বা 
তন্মধ্যস্থ কোন ভ্রব্যবার অশুদ্ধ দ্রব্যের নুযুনাধিক্য বিশেষে 
শুদ্ধ হইবে | 

ভস্ম ও জলদ্বারা কাংস্য ও লোহ শুদ্ধ হইবে | এই সকল 
তাম্্ প্রভৃতির শুদ্ধি কথন সামান্যত জাঁনিবে | স্মরণ আছে যে 

£মলনংযোগ জাত ও মল হইতে জাত বস্তঘটিত লেপাঁদি যাহ। 
যদ্দীর। নষ্ট হইবে, সেই তাহার শুদ্ধির কারণ কথিত হইল 
ইহু সামান্য দ্রব্যের শুদ্ধি কাঁরক।” এইরূপ সামান্য মতে 
শুদ্ধি কথন আছেঃ অতএব তাঁত্রাদি ধাতুর অন্ত শোৌধনীয় বস্তু 
দ্বার উচ্ছিষ্টার্দি লেপ অপশগত হুওনের অসস্ভবে নিয়মমতে 

অন্ত ও জল দ্বার] শুদ্ধ হইবে, এইহেতু মনু কর্তৃক সামান্য. 

মতে কথিত হইয়াছে, যে “ তাত, লোহ, কাংস্যঃ পিভতল, 

রঙ্গ ও সীনকের শুদ্ধি নিমিত্ত ক্ষার, অক ও জল দ্বারা যথা- 

যোগ্য রূপে প্রক্ষালন করিবে | আর যাহা £“ ভম্ম দ্বারা 

কাংস্য শুদ্ধ হইবে ও অন্্র দ্বারা তাআ শুদ্ধ হইবে ” এইরূপ 
বিধি আছে তাহা তাআপিশোধনের সর্কোভম নিয়ম কথনের 

জন্য অন্যের নিষেধ জন্য নহে। 

যদি শুদ্ধির কারণ অত্যন্ত হয়, তবে অন ও জলাপির আব- 

শ্যক | স্মরণ আছে যে* গোরুর দ্বারা আস্রাত কাংস্যময় 

দ্রব্য ও যে যে বস্ত শুদ্রের উচ্ছিষ্ট এবং অন্য যে কোন ধাতুময় 

দ্রব্য কুক্কুর ও কাকদ্বার] উচ্ছিবউ হইবে, তাহা! দশবার ক্ষার 

দ্বার শুদ্ধ হুইবে। প্রস্থ ( আঢ়কের চতুর্থ অংশ দ্বিশরাব 
পরিমাণ) পরিমিতের অধিক হইলে কুকুর ও কাঁকাপির উচ্ছি- 

স্টাদি দ্বারা দৌবষযুক্ত ও অস্প-শ্য দ্রব্য সংযুক্ত ফ্কৃত প্রভৃতি দ্রব 

দ্রব্যের শুদ্ধি জন্য সমান জাতীয় দ্রব দ্রব্য দ্বারা কোন ভাও 
পুর্ণ হইলে উদ্বত্ত ভাগের নিঃসরণ করিবে ।” 
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পূর্বোক্ত প্রস্থ পরিমাণের অপেক্ষা অপ্প দ্রব ভরব্য কুক্কুর ও 
কাকাদি দ্বার! উচ্ছিষ্ট হইলে ত্যাগ করিতে হইবে। 

দেশ ও কাল প্রভৃতির আচার মতে দ্রব দ্রব্যের অধিকত্ব 

ও অপ্পত্ব জ।নিতে হইবে। বৌধায়ন কহেন যে “দেশ, কাল, 

আত্মাঃ ত্রব্য, ভ্রব্যপ্রয়োজন, উপপৃতি, অবস্থা এই সকল বিবে- 
চনা করিয়! শুদ্ধির কারণ শ্থিরীকরণ করিবে |” জব্যজাত কী- 
টাি দ্বারা দ্রব্য দূষিত হইলে দেই পাত্র হইতে বস্ত্রীরত পাত্রা- 
স্তরে নিক্ষেপ করিবে; অর্থ।ৎ ছ'কিবে ; মনু কহেন যে, সমু 
দয় দ্রব-দ্রব্য বস্ত্রারত পাত্রাস্তরে নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধ 

হইবে, নতুবা তাহার কীটাি পরিফ্ষার হইতে পারে না।” 
শৃত্রজাতির ভাণ্ডে স্থিত মধু ও জলাঁদি গুদ্ধির জন্য সেই 

পাত্র হইতে অন্যপাত্রে স্থাপন করিবে | বৌধায়ন কহেন যে, 

* মধুঃ জল, হুপ্ধ ও সেই বস্তর বিকার দধ্যাি সেই পাত্র 
হইতে অন্য পাত্রে আনয়ন করিলে শুদ্ধ হইবে।” 

নীচ বর্ণের হস্ত হইতে আগত মধু ও ম্বৃতাদি ভ্রবন্রব্যের 
পাত্র হইতে অন্য পাত্রে আনয়ন ও পুনর্ধার পাক করিতে 

হইবে | শঙ্খ কহেন যে “ অভ্যবহীর্য্য মোদকাদি অভিঘাঁ- 
রিত ঘ্বৃতাদি পুনব্বার পাক করিবে এবং তৈলাদি স্সেহত্রব্যের 
ও তৈলাবির তুল্য রন সকলের পক্ষে শুদ্ধি এরূপ জা- 

নিবে” ॥ ১৯০ ॥ 

এইরূপ সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রীদি সমুদায়ের 
উচ্ছিষ্ট বস্ত ও ন্সেহাঁদদি সংযোগ হুইলে শুদ্ধির কারণ কহিয়, 

এক্ষণে অপবিত্র বস্ত মুক্ত সেই সকলের শুদ্ধি কহিতেছেন,___ 
অমেধ্যাক্তস্য স্বত্তোধৈঃ শুদ্ধির্ন্ধাদিকর্ষণাৎ। 
বাক শস্তমন্তুনির্নিক্মজ্ঞাতঞ্চ সদ! শুচি ॥ ১৯১ ॥ 
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মনও দেবল কথিত অমেধ্য ( বসা+ রেতঃ রক্ত; মজ্জী, 

মুত, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লোম্বীঃ নেত্রবারি, নেত্রমলঃ 

ঘর্থ, মানুষাস্থি, শব, স্ত্রীজাতির পুষ্প ও মস্ত যুক্ত হ্বর্ণ প্রভৃতি 
দ্রব্যের ম্বত্তিক সহিত জলদ্বার! শুদ্ধি করিবে, যাহাতে সেই 
সেই বস্তর লেপচিহ্ন ও গন্ধ দুরীকৃত হয় এমত করিবে! 
গৌতম কহেন যে “ অপবিত্র বস্ত যুক্ত বস্তর গন্ধ ও লেপ 

দূরীকরণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে 1” 
সকল দ্রব্য শুদ্ধিতে প্রথমে মৃতিকা ও জলঘ্বারাই লেপ ও 

গন্ধ দূরীকরণ করিবে | হৃতিক ও জলদ্বারা লেপ ও "স্ব 

দূরীকরণ করিতে অশক্ত হইলে অন্য শোধনীয় ভ্ব্য দ্বার] 
শুদ্ধিকরিবে | গৌতম কহেন যে “ অগগ্র জলদঘ্বারা পরে 
মৃতিকা দ্বারা শুদ্ধি করিবে ”| 

বস। প্রভৃতি এই যে অমেধ্য সকল কথিত হইল, তাহ কিছু 
সকলেই তুল্য অপবিত্র নহে ঃ কেনন৷ « মদ্য সুত্রঃ বিষ্ঠা, 
কলেমা পৃঘঃ রোদনের জল ও রক্ত ইহার অন্যতম যুক্ত স্ৃত্তি- 
কাময় পাত্র পুনর্ধ্ধার পাক করিলেও শুদ্ধ হয় না। এইরূপ 

বিশেষ অপবিত্র বিবেচনায় অপর গুলি তুল্য অপবিত্র হইতে 
পারে না এবং এ সকল যে পর্য্যন্ত শরীরে থাকে সে পর্য্যস্ত 

শুদ্ধ ।;শরীর হইতে নির্গত হইলে অপবিত্র হইয়! থাকে, পুরু- 
ষের নাভির ভর্ঘা হস্ত ভিন্ন শরীরের অন্য অবয়বে অপবিত্র বস্ত 
স্পর্শ হইলে ন্নান করিতে হইবে । দেবল কহেন যে « অন্য 
মানুষের অস্থিঃ বসা, বিষ্ঠা, স্ত্রীলোকের খু, সুত্রঃ শুক্র ও 

মজ্জা স্পর্শ করিয়া সান করিতে হইবে” শ্বকীয় লেই সকল 
অমেধ্য স্পর্শ করিয়া ধৌত করণপূর্ধক আচমন করিয়। 
শুদ্ধ হইবে | « নাভির উপর হন্তভিন্ন যে অঙ্গ তাহাতে 
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অপবিত্র বস্ত ম্পর্শ হইলে ধৌত করিয়া আচমন করিলে গুদ্ধ 
হইবে ; যথারী'তি ক্রমে প্রক্ষালনাঁদি করিলে মনের তুষ্টির 
নিমিতে যেখানে শুদ্ধির সন্দেহ হইবে তাহা! ব্রাহ্ষণগণ£ ইহা 
শুদ্ধ হউক, বলিলেই শুদ্ধ হইবে” | যেবস্তর শুদ্ধি কথিত 

না থাকিবে তাহ জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে। 
যে বস্তর ধৌত করণ সহ হইবে না, তাহা জলা দ্বারা 

প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে। কাক প্রভৃতি দ্বার উপহত 
বস্ত যদি জানিতে না পারা যায় তবে সর্ধদ1 শুদ্ধ হইবে। 
তাহ] ব্যবহারে অদৃষ্টজন্য দৌষ হয় নাঃ কিন্তু, « ব্রাক্ষণ 
অজ্ঞাত বস্ত ভোজন করিলে শুদ্ধির নিমিভ একবৎসরও 

বিশেষ মতে কৃচ্ছু ব্রত করিবে” এই ষে প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
আছেঃ তাহা অজ্ঞাত ভোজনের বিষয়ে জানিবে, অন্য 

অশুদ্ধ বস্তর ব্যবহার বিষয়ে নছে ॥ ১৯১ ॥ 

শুচি খশৌ1তৃপ্ডিকক্তোষং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্। 

তথ। মাংসং শ্বচাগালক্রব্যাদাদি নিপাতিতম্॥ ১৯২॥ 

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের যদি অন্যথা! না হয় তবে একটি 
গোর তৃষণ নিরৃত্তিকর জল শুদ্ধ ভূমিতে স্থিত ও চাগালাধি- 
বারা অস্পষ্ট হুইলে শুদ্ধ অর্থাৎ আঁচমনাদির উপযুক্ত হয়, 
অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত জল শুদ্ধ নহে। 

অন্তরীক্ষে স্হিত জল অশুদ্ধ নহে | শুদ্ধ পাঁত্র দ্বারা আনীত 

জল শুদ্ধ। দেবলের বচনে আছে যে “ শুদ্ধ পাত্রপ্বারা আ- 

নীত জল শুদ্ধ হয়,.$ শুদ্ধ জলও “একরাত্র.কাঁল অতীত 
হইলে স্বতই ত্যাজা ” জানিবে | 

“চা্ডালাদি কর্তৃক রুত দীর্তিক1 ও পুক্করিণী প্রভৃতির 
জলেও দোষ নাই | হীন জাতি ব্যক্তি কর্তৃকক্কৃত কূপ, সে, 



১২৬ মিতাক্ষরা | 

দীর্ধিক! প্রভাতিতে স্গান করিয়া ও তাহার জল পাঁন করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না|” এইরূপ শীতাতপ মংহিতাতে 

কথিত আছে। 

কুন্ধুরঃ চাঁগডালঃ মাংমভো'জী ও পুক্ধনাপি বারা নিপাতিত 
পশু মাংস, পবিত্র হইয়া থাকে; কিন্তু দেই সকলের ভক্ষ- 
পাবশিষট মাংস শুদ্ধ নহে ॥ ১৯২ ॥ 

রশ্মিরমীরজশ্ছাযা! গৌরশ্বে। বন্থধানিলঃ। 

বিপৃষে। মক্ষিকা স্পর্শে বনঃ প্রজবণে শুচিঃ ॥ ১৯৩। 

সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশকের কিরণ, অগ্নি ও অজাদি ভিন্নের 

গুলি চাণ্ডালাকি স্পট হইলেও সর্ব শুদ্ধ। “কুকুর, কাক, 
উত্তর, গর্দভঃ পেচক, শুকর, গ্রীষ্যপক্ষীঃ ছাগল ও মেষ 

এই সকন্দের ধুলি স্পর্ণ হইলেঃ আয়ু ও লক্ষী রহিত হয়।” 
এইরূপ দৌষ শ্রবণ আছে ; অতএব সেই সকলের ধুলি স্পর্শ 
করিয়া লংমার্জনাধি করিবে । 

বক্ষ ইত্যাণির ছায়া, গো, ঘোটক, ভূমি, বাসুঃ হিমবিন্দু '€ 

মক্ষিক। এই সকল চাগ্ডালাদি অল্প শ্য স্পর্শ হইলেও স্পর্শ 
করিতে দোষ নাই। | 

স্তনের ভ্প্ধ আকর্ষণে বসের উচ্ছিষ ও বালকের উচ্ছ্ষ্ 
অপবিত্র হয় না| বচন আছে যে “বালক কর্তৃক অনুপরিক্রাস্ত 

(স্পষ্ট ) স্ত্রীনকল কর্তৃক যাহ। কৃত হয় এবং যাহ1 জানিতে 

ন1-পারা যায় তাহ। নিত্যই শুদ্ধ এই ব্যবস্থা! ”॥ ১৯৩ ॥ 
০" অঙ্গাম্থযোনুখিং মেধাং ন গোর্ন নরজ| মলাঃ। 

পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমস্থরয্যাংশুমারুতৈঃ | ১৪৪ ॥ 

অজ] ৩,ঘোটকের মুখ শুদ্ধঃ গোর মুখ শুদ্ধ নহে ও 

মঞাষ্যের দেহহইতে জাত বলা প্রসাতি মল অশুদ্ধ; গথ 



আচাগাধায়। ১২৭ 

সকল চাগালাধি স্প,উ হইলে রাত্রিকালে চন্দ্র কিরণযুক্ত 
বায়ু-দ্বার1 এবং পিবাভাগে সূর্য্য কিরণ মিশ্রিত বায়ু সঞ্চার 
দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥ 

মুখজ] বিপ্রুষে। মেধ্যান্তখাচমনবিন্দবঃ | 

ৃ স্টার চাস্যগতং দস্তসক্তং ত্যক্ত।1 ততঃ শুচিঃ ॥ ১৯৫ ॥ 

মুখমধ্যে জাত শ্লেষ্ব বিন্দু সকল ষর্দি অন্য অঙ্গে পতিত 

ন! হয় তবে তাহা শুদ্ধ জানিবে| গৌতমের বচন আছে যে, 
“মুখ মধ্যে জাতি প্লেষ্ব বিন্দুদকল যতক্ষণ মুখে থাকিবে তত- 
ক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হইবে না; কিন্তু মুখভিন্ন অন্য অঙ্গে 
পতিত হইলে উচ্ছিষ্ট হইবে” | 

আচমনের জলবিন্দু ষাহ। ভ্ুইপদে স্প,্ট হুইবে তাহ1 অপ- 
বিত্র নে | শ্মশ্ু (গোপ দাঁড়ি) সকল, মুখের মধ্যে 
গ্রবিষউ হুইলেও উচ্ছিষ্ট হইবে না। দত্তে সংলগ্ন অন্নাদি যি 
আপন হইতে নিঃসৃত্চ হয় তবে তাহা ত্যাগ করিলে শুদ্ধ 
হুইবে ; যস্ভপি দন্ত হইতে নির্গত না হয় তবে তাহ দত্তের 
তুল্য শুদ্ধ থাকিবে | গৌতম কছেন যে“ দস্তে সংলগ্ন বস্তু 

দক্তের তুল্য জানিবে, কিন্তু জিহীদ্বারা অভিমর্ষণ (সঞ্চালন) 

করিলে যদি নির্গত হয় তবে তাহ] দত্তের তুল্য শুদ্ধ হইবে 

ন11” কেহ কেহ কহেন যে*দস্ত হইতে নির্গত হইলে 
অশকআ্রীবের (মুখজ মলের ) তুল্য জানিবে তাহা নিগিরণ 

করিলে শুচি হইবে 1” কিন্তু এস্থলে নিগিরণটি এই যাজ্ঞ- 
বল্ক্যের বাক্য দ্বারা ত্যাগের বিষয়ে বিকম্পিত হইতেছে 

কেনন1 নিগিরণ শব্দের পরে এব শব্ধ আছে | তাঞ্ুল চর্বণ 

ভিন্ন অন্য চর্ধবণে নিত্যই আঁচমন করিবে এবং লোমরহিত ওষ্ট 

ঘয় স্পর্শ করিয়া ও বন্ত্র পরিধান করিয়া আচমন করিবে 



১২৮ মিতাক্ষয়।। রর 

এইরূপ বিষ্ণু কথিত আচমনের নিষেধের জন্য “তুল” 
গ্রহণ থাকাতে ফলপ্রভৃতিরও গ্রহণ জানিবে; শাতাতপ 

কহেন ষে « তান্ুল, ইক্ষু ও ফল ভোজন করিয়া যাহা 

অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ও দস্তে সংযুক্তবস্তর স্পর্শনে 
দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট যুক্ত হয় না” ॥ ১৯৫ ॥ 

স্ান্বা পীত্বা ক্ষুতে স্ুপ্ডে ভুক্ত, রখ্যোপসর্পণে। 
আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসে] বিপরিধাষ চ ॥ ১৯৬ ॥ 

সান, পান, ক্ষৃত, শয়ন, ভোজন, রথ্যা ( পথ ও অভ্যন্তর 
পথ ) গমন? বন্ত্র পরিধান রোদনঃ অধ্যয়নারস্ত) চপলতা 

ও মিথ্যা বাক্য কথনার্দি করিয়া কৃত আচমন ব্যক্তিও 

পুনর্ধার আচমন করিবে । বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, “ শয়ন? 
ভোজন, ক্ষুৎ ( হাঁচি ), স্সানঃ পান ও রোদন যে করিবে নে 

যদ্দি তাহার পূর্বে আচমন করিয়া থাকে তথাপি পু্র্ধবার 
আচমন করিবে |” মনুও কহেন যে “ শয়ন, ক্ষত ভোজন, 

নিষ্ঠীবন, মিথ্যাবাক্য কথনঃ জলপান ও অধ্যেব্যমাণ অর্থাৎ 
অধ্যয়নেচ্ছু ব্যক্তি যদি সে পূর্বে পবিত্র থাকে তাহ। হইলেও 
আচমন করিবে |” তন্মধ্যে ভাঁজন কার্যে অগ্রে হইবার 
আচমন করিবে | আপন্তত্ব কহেন ষে “ ষে ব্যক্তি ভোজন 
করিবে, সে পবিত্র থাকিলেও ভ্রুইবার আচমন করিবে । ন্সান 
ও পান এই সই কর্থে অগ্রে একবার আঁচমন করিবে, পাঠ 
আরস্তে প্রথমে ভ্ুইবার ও শেষেও ভ্রইবার বিধিমতে আচমন 
করিবে ” ॥ ১৯৬ ॥ 

রথ্যাকর্নমতোষানি স্পৃষ্টানান্তাম্থবাযসৈঃ। 

মারুতেনৈব শুধাস্তি পকে্উটকচিতানি চ॥ ১৯৭। 

পথমাত্রে স্থিতকর্দম জল, গোময় ও শর্করাদি (বালুকা 



আফারাধ্যায়। ১২৯ 

প্রভৃতি ), যর্দি চাগুলার্দি হীনজাতি কর্তৃক স্পষ্ট হয়, 
তবে তাহা বায়ুসঞ্চার-দ্বারা গুদ্ধ হইয়া থাকে |. পকৃ 
ইষ্টকের দ্বারা রচিভ ধবলগৃহপ্রভৃতি চাগ্ড1লাদি কর্তৃক সং- 
স্পট হইলে বায়ু বার! শুদ্ধ হইবে, এই সকল পূর্ববে কথিত 

* ধান্য বন্ত্রাদি সম্ৃহের ন্যায় প্রোক্ষণ-দ্বারা যে শুদ্ধ হইবে 
তাহার নিষেধ জন্য | ভূণকান্ঠ ও পত্রাি দ্বারা নির্থিত গৃহা- 
দির প্রোক্ষণ বারা শুদ্ধি হইবে ॥ ১৯৭।॥ 

দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ সম্বাণ্ত ॥ ৮ ॥ 

দীনধর্ম প্রকরণ আরম ॥ ৯॥ 

এক্ষণে দাঁনধর্ম প্রকরণ কহিতে আরভ করিয়া তাহার অঙ্গ 

দান্গ্রাহীর আবশ্যক বোঁধে দানপাত্রের প্রশংসা করিতে- 

ছেনঃ---- 

তপস্তগঁাস্থজৎ ব্রচ্গা ব্রাঙ্ষণার বেদগুগুষঘে! 
তৃপ্তার্থং পিতৃদেবানাং ধর্মসংরক্ষণাষ চ ॥ ১৯৮।॥ 

হিরণ্যগর্ড ব্রদ্মা তপস্যা করিয়া সৃষ্টির প্রথমে « কাহাদি- 

গকে প্রধান রূপে সৃষ্টি করিব” এই চিস্তা করিয়া বেদরক্ষার 
কারণ পিভৃলোৌক.ও দেবলোৌকের তৃপ্তির জন্য এবং ধর্মের 

রক্ষার নিমিভ ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ঃ অতএব 
ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে অক্ষয় ফল হয় এই ;অভিপ্রায় 
জানিবে ॥ ১৯৮ ॥ 

সর্ধস্য প্রভবে। বিপ্রাঃ শ্রতাধাযনশালিমঃ। 

তেভ্যঃ ক্রিযাপরাঃ শ্রেষ্টাস্তেভ্যোহপাধ্যাকবিত্তমাঃ ॥ ১৯৯৪ 

্রান্মণগণ জাতি ও কর্মঘারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃদ্রাদির 

প্রভু | ত্রান্ষণের মধ্যে যাহারা বেদপাঠসম্পন্ন তাঁহারা 
(১৭) 
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প্রধান | বেদপাঠকারী ব্রাঙ্ষণগণ অপেক্ষা শাস্ত্রোক্ত কর্ম- 
কারী ব্রাঙ্ষাগণ উত্তম। শাস্তোক্ত কর্মকারী ব্রাক্ষণগণ 
অপেক্ষা যে ব্রাক্ষর্ণগণ পশ্চাৎ বক্তব্য শমদমাদি যোগদ্বার] 
ব্রহ্মতত্ব জ্ঞান সম্পন্ন তাহার! প্রশস্ত, এপ মত সঙ্গত হই- 
তেছে ॥ ১৯৯॥ 
এই প্রকার জাতি, বিষ্তা, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও তপন্য1 এই 

চারির প্রশংসাদিতে এ এক একটি গুণযোগের ধারা দানপাঁ- 
্রত্ব নির্ধারণ করিয়! এক্ষণে সে চাঁরিটি গুণ সমুদায়ের যোগে 
সম্পূর্ণ পাত্রতী কহিতেছেন,____ 

ন বিদ্যা কেবলয। তপসা বাপি পাত্তা । 

যত্র বৃত্তমিমে চোতে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ভিতম্॥ ২০০ ॥ 

কেবল বেদ পাঠ পূর্বক বিদ্যার উপার্জন দ্বারা সম্পূর্ণ পাঁ 
ত্রতা হইতে পারে না| এইরূপ কেবল শমদম প্রভৃতি তপস্যা 
দারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারে না এবৎ কেবল ক্রিয়- 
নকলের আচরণ দ্বারীও জম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে পারেন । 

এবঞ্চ কেবল উচ্চ জাতিতে জন্ম গ্রহণ দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা 
হইতে পারে না| তবে কি কারণবশত সম্পূর্ণ পাত্রতা হইতে 
পারে? ইহার নির্ণয় করিতেছেন এই যে, যে পাত্রে ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান, বেদ পাঠ দ্বার! বিদ্যার উপাজ্জন, শম দম প্রভৃতি 
তপন্যা আচরণ ও ব্রাক্ষণ জাতিত্ব থাকিবে, সেই' চারি গুর্ণ- 
সম্পন্ন ব্যক্তি দীনের সম্পূর্ণ পাত্র জাঁনিবে, তাহাই মনুপ্রভূতি 
কহিয়াছেন। যেহেতু কথিতমত দেই চারি গুণযুক্ত সম্পূর্ণ 
পাত্র অপেক্ষা উত্তম পাত্র নাই ; তত্প্রযুক্ত জ।তি, বিদ্যা, 
ক্রিরার আচরণ ও তপস্যা এই সকলের ক্রমে ক্রমে ফলের 
তারতম্য জানিতে হইবে ॥ ২০০ ॥ 
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, গোভুতিলহিরণ্যাদি পাবে দাতব্যম্টিতম। 

 নাপাতে বিছুষা কিঞ্জিদাক্সনঃ শ্রেষ ইচ্ছত] | ২৭১ । 

গে, ভূমি, তিল ও স্বর্ণ ইত্যাদি দানীয় ভ্রব্যের পূজা করিয়া 
পূর্বর্লোকে কথিত সম্পূর্ণ পাত্রে শাস্ত্রোন্ত জলদানা্ি ইতি 
কর্তব্যতার সহিত দান করিবে | অপাত্রে ( ক্ষত্রিয় প্রভাতি 

জাতিতে এবং ব্রাহ্মণ পতিতাঁদি দৌবযুক্ত হইলে তাহাঁতে ) 
যে ব্যক্তি দাঁন ফলের ন্থ্যন ও অধিকের ইতর বিশেষ জ্ঞাত 

হয়েন ও অন্পূর্ণরূপ শ্রেয় ইচ্ছা করেন, তিনি কিক্িন্বীত্র দান 
করিবেন না| এস্থলে শ্রেয়ং শব্দের প্রয়োগ থাকায় অপাত্রে 

দানে কোন একরূপ তামনিক ফল আছে এরূপ জানাইবার 

জন্য কহিলেন| কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-কহিয়াছেন যে « অশুদ্ধ দেশে, 
অগুদ্ধকালে? যে দান ও অপাত্রদিগকে যে দান করাযায় এবং 

যে দাঁন সংরুত নহে? এবঞ্চ অবজ্ঞার সহিত যাহ। দান করা 

যায়, দেই সেই দীন তামপিক দানরূপে কথিত হইয়াছে ।, 
এস্থলে “অপীত্রে দীন করিবে না” ইহা বলাতে উত্মদেশ 

ও উত্তম কাল এবং উত্তম দ্রব্য নিকটে পাত্র কিম্বা দ্রব্যের 

অঙন্িধানে ( সংস্থানের অভাবে ) তাহার উদ্দেশে দাঁন 

করিবে অথব। তাহাকে প্রতিশ্রবণ (স্বীকার শ্রবণ করাইয়া! ) 
দিবে|। অপাত্রে দান করিবে নাঃ ইহাতে এইরূপ কথিত 

হইল | সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করিতে প্রতিশ্রচ্ত 
( স্বীকৃত) হইলেও পাতক প্রভৃতির সংযোগ জ্ঞাত হইলে 

তাহাকে আর দান করিবে না; কেনম] « স্বীকৃত হইয়াও . 

অধর্্ম সংযুক্ত ব্যক্তিকে দীন করিবে না” এইরূপ নিষেধ 
আছে ॥ ২০১ ॥ 
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অপাত্রে দান কর্তার নিষেধ কহিয়া দান গ্রহীভার প্রতি 
কহিতেছেন,__-_ 

বিদ্যাতপোভাং হীনেন ন তু গ্রাহাঃ প্রতিগ্রহঃ। 
গৃহ্মন্প্রদাভারমধে| নযত্যাক্সানমের চ ॥ ২*২। 

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপন্যা সাধন ন]| করিয়াছে সে স্বর্ণ 
প্রভৃতি দানীয় ভ্রব্য গ্রহণ করিবে না; কেনন। বিদ্যা ও তপপ্যা 
রহিত ব্যক্তি দাঁন গ্রহণ করিতে করিতে দান-কর্তাকে ও 
আপনাকে নরকগামী করে ॥ ২০২ ॥ 

স্বপাত্রে গৌ-প্রৃতি দান করা কর্তব্য ইহা! কথিত হুইল, 
তদ্বিষয়ে বিশেষ+কহিতেছেন)____ 

দাতব্যং প্রতাহং পাত্রে নিমিত্তে তু বিশেষতঃ 

যাঁচিতেনাপি দাতব্যং শরদ্ধাপৃতং তু শক্তিতঃ ॥ ২,৩॥ 

কুটু্ব ভরণের অবিরোধে যথাঁশত্তি যখাবিধি নিত্য 
নিত্য গৌপ্রভৃতি দান করিবে। বিশেষত চন্দ্রগ্রহণপ্রভৃতি 
পুণ্যকালে যত্তবৃপূর্বক গৌপ্রভৃতি দান করিবে | যাঁচিত ব্যক্তি- 
কর্তৃক অস্থয়া রহিত ভাবে শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্র গৌপ্রভাতি যথাঁ- 
শক্তি দাঁতব্য।  যাচিত ব্যক্তি কর্তৃক দাতব্য” একথা 
বলাতে দীতা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রের নিকটে যাইয়া আহ্বান 
পূর্বক দীন করিলে মহাঁফল হইবে; তদ্বিষয়ে স্মরণ আছে 
যে & গৃহীতার নিকটে দাঁত] স্বয়ং গমন করিয়া যে 
দান করিবেন তাহা অনন্ত ফলগ্রদ জানিতে হুইবে। গৃহীতা 
ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া যে দান করা যায় তাহা সহত্রগ্$? 
ফলদায়ক হইয়া থাকে। যাঁচিত হইয়া যাচককে যে দান 
করে তাহ পঞ্চশত গু ফলদ হইবে | ২০৩ ॥ 
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গৌপ্রভৃতি দান করিতে হইবে এইরূপ কথিত হইল, তম্মধ্যে 

গোদানে বিশেষ কহিতেছেন,__ 

ছেমশ্ঙী খুরৈরো+প্যেঃ সুশীলা! বন্ত্রসংযুতা। 

সকাংস্যপাত্র! দ্াতবা। ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণ। ॥ ২০৪ ॥ 

ৃ যে গবীর শৃক্ষ দয় স্বর্ণযুক্ত ও যাহার খুর চতুষটয় রৌপ্য যুক্ত 

ও যে গো বস্ত্রসম্পন্ন, কাংস্যনির্মিত পাত্র এবং দক্ষিণার 

সহিত এরূপ বহুত্ৃবতী সুশীল গবী দান করা কর্তব্য ॥২০৪| 
গোদানের ফল কহিতেছেন, | 

দাঁতাসা1ঃ স্বগ্মাপ্সোতি বৎসরাঁন্ রোমসশ্মিতান্ | 

কপিল। চেস্তারযতি ভূষশ্চাসগ্তমং কুলম্ ॥ ২*৫॥ 

গৌঁদাঁন কর্ত। ব্যক্তি গোর রোমসংখ্যক বৎলর স্বর্থলোকে 

বাস করেঃ সেই গে1 যদি কপিল? হয়, তবে সপ্তকুল. অর্থাৎ 
পিতী প্রভৃতি উর্ধাতন ছয়পুরুষ ও দাতা সমষ্টিতে এই জাত 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ॥ ২০৫ ॥ 

সবৎসারোমতুল্যানি যুগাঙ্থ্যতযতে। মুখীম. | 
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্রোতি গুর্বেণ বিধিনা দদৎ ॥ ২০৬ ॥ 

পূর্বোক্ত বিধিমতে পরম্লোকে বক্তব্য উভয়তোস্খী গবী 
দাঁন কারী ব্যক্তি দেই গো ও বংসের রোমতুল্য সংখ্যক 
চতুযুগ পরিমিত কাল ন্বর্লৌকে বলতি করে ॥ ২০৬॥ 

কোন্ গবী উভয়তোমুখী ও কিপ্রকারেই বা তাহার দান 
মহাঁফলদায়ক হইবে এই বিষয়ে কহিতেছেনঃ___ 

যাবদ্বংসস্য পাদৌ দে মুখং যোন্যাঞ্চ দৃশ্যতে। 

তাবদেগীঃ পৃথিবী জ্ঞেযা যাবদীর্তং ন মুঞ্চতি। ২০৭॥ 

যে বন গবীর গর্ভ হইতে নির্গত হইবে তাহার মুখ ও পদ 
দ্বয় যাবৎ কাল গবীর যোনিতে দৃষ হইবে সেই কালে মস্তক 
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দেশে গবীর নিজমুখ ও যোনিদেশে- বসের মুখ থাকাতে 
ভ্রই পিকে মুখ দৃষ্ট হওয়ায় গবী উভয়তোমুখী হয়, কিন্তু, যে 
কাল পর্য্যস্ত বন প্রসব না করে সেই কাঁল পর্য্যন্ত উভয়তো- 
মুখী থাকে ও তাহা পৃথিবীর সমান জানিবে; অতএব তাহার 
দীন অতিশয় ফলপ্রদ হয় ॥ ২০৭॥ 

যথাকথক্চিদত্ব। গাং ধেন্ুং বাধেম্থমেব ব1। 

অরোগাঁমপরিক্রিষ্টাং দাতা! স্বর্গে মহীযতে ॥ ২০৮। 
: পুর্ববকথিত স্ব্শশৃক্গ প্রতাতির অসম্ভব হইলে যে কোনরূপ 
হপ্ধীবতী গো অথবা বন্ধযাভিন্ন অন্থুষ্ঈবতী গে! ষদি রোগরহিতা৷ 
অতিত্রর্বল। না হয়, তবে তাহার. দাতা ব্যক্তি স্বর্ণলোকে 
পুজিত হন ॥ ২০৮ ॥ 

গৌঁদানের সমান ফলদাঁয়ক কর্ধ কহিতেছেন___ 
শ্রান্তমংবাহনং রোগিপরিচর্ষাস্রার্্চনম | 

পাঁদশোচং ছ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গৌঁপ্রদানবৎ ॥ ২০৯ ॥ 

শ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে আসন ও শয্যাদি দান দ্বারা তাহার শ্রম 
শাস্তিকরণ রোগী ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রাধা ও যথাশক্তি 
ওষধ প্রভৃতি দান, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা হরি, হর, ব্রহ্মা 'প্রভাতি 
দেবতার পুজা, আপনার তুল্য ও উচ্চ দ্বিজগণের চরণ 

প্রক্ষীলন করণ এবং তহাকিণের উচ্ছিষ্ট মার্জন এই কল 
কর্ম গোঁদানের সমান ফল দায়ক হইবে ॥ ২০৯ ॥ 

ভূদীপাংশ্চান্নবস্্ান্তস্তিলসর্পিঃ প্রতিশ্রযান্। 

নৈবেশিকং স্বরণধ্ষ্যং দ্ধ! স্বর্গে মহীযতে ॥ ২১*॥ 

ফল (শন্য ) দীরিনী ভূমি, দেবগৃহাদিতে প্রদীপ, অন্্ 
( ভক্ষণের ভ্রব্য )১ বস্ত্র জল তিল, ফ্বৃত, বিদেশীয় গণের 
বাসের স্থানঃ গৃহস্থ ধর্মের জন্য কন্যা, স্বর্ণাদি ও ভাঁর- 
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বাহী বৃষ? গোঁ? এই সকল দান করিলে স্বর্গলোকে  পুঁজিত 
হইয়া থাকেন। এই ভূমি প্রভৃতি দীন করিলে যে স্বর্লো- 
কেই পৃঁজিত হয়েন এবং অন্য কোন ফল হয় না এমত নহে; 
কেননা, “ড্ঞানপূর্ববক কিন্ব। অজ্ঞান প্রযুক্ত যে ব্যক্তি যে কিছু 

পাপ করে সে ব্যক্তি পশ্চাৎ বক্তব্য ছেৌচর্ম পরিমিত ভূমিদান 

দ্বারা শুদ্ধ হয় ও জলদাঁতা ব্যক্তি অক্ষয় তৃপ্তি, অন্নদাঁতা 
ব্যক্তি অক্ষয় স্থুখ, তিলদাতা ব্যক্তি ইচ্ছামত প্রজা, (সন্তা- 

নাদি, দীপদাতা ব্যক্তি উত্তম চক্ষু, বস্ত্রদীতা ব্যক্তি চত্দ্র- 

লোঁকে বসতি, ঘোটক দাতা ব্যক্তি অশ্থিনীকুম্মারের লোকে 

বাস প্রাপ্ত হয়েন।” ইত্যাদি অন্যান্য ফলকথন আছে 
বুহস্পতি কর্তৃক গ1-চর্ম-পরিমাণ দর্শিত হইয়াছে যে « সপ্ত 
হস্ত পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ডপরিমাণ নিবর্তন হয়»তাহার দশ 

গুণ পরিমাণে গে-চর্ম পরিমাণ ভূমি কথিত হয় » তাহা দাঁন 

করিলে হ্বর্গলোকে পুজিত হইয়া থাকেন ” ॥ ২১০ ॥ 
গৃহধান্যাতযোপানচ্ছত্রমাল্যান্থলেপন, | 

যানং বৃক্ষ প্রিযং শয্যাং দত্বাত্যন্তং স্থখী তবেৎ ॥ ২১১ ॥ 

গৃহ ও গৌঁধুম শাশিপ্রভৃতি ধান্য, ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ভয় 

হইতে পরিত্রীণের উপায়, পাত্রুকা, ছত্র+ মল্লিকাদি পুষ্পের 
মাল্য, কুষ্ক,ম ও চন্দন প্রভৃতি অন্থুলেপনঃ রথপ্রততি যান, 

আ্রার্দি বৃক্ষ, যাহার যে ধর্মাণি প্রিয় তাহ।ঃ শয়নের আবশ্থাক 
শধ্য। প্রভৃতি, এই নকল দান করিয়া দ্রাৃগণ অতিশয় সুখী 

হয়েন| ৃ 
্বর্ণ প্রভৃতির ন্যায় হস্তে প্রদানের অসামর্থ্য প্রযুক্ত 

ধর্মাদি দান কর। অসম্ভব নহে ; কেনন। ভূমি দাঁনার্ণি বিষ- 

য়েও হুন্তে প্রনান সম্ভব নহেঃ অতএব ভূমিদানার্দির সমান 



১৩৬ মিতাঙ্ষরা। 

ধর্থীকি দান বোধ করিতে হইবে । অন্য স্মতিতেও ধর্মদান 
শ্রব।? আছে যে « দেবতাদিগের, গুক্ুগণের ও মাতা পিতার 
নিমিভে যত্বপৃর্ব্বক ধর্ষ দান করিবে, উদ্দিত অধর্্মকদাপি দিবে 
না ” অধর্ম দানে অধর্মই বর্ধিত হয়, লোভাি প্রযুক্ত প্রবৃত 
উক্ত দাঁনগৃহীতারও অপুণ্য হয়। « যে হুর্মাতি ব্যক্তি নিন্দিত 

আচরণ প্রযুক্ত পাঁপকে হুর্ব্বল জানিয়। গ্রহণ করে তাহার 
সেই পাঁপ তাহাঁকে আশ্রয় করে ও সমান দ্বিনহস্রগুণ এবং 
অনন্ত ভাবে প্রান কর্তাতে আশ্রয় করে ” এইরূপ স্মরণ 
আছে। 

এন্থলে ও সর্ধস্থলে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে দানীয় 

দ্রব্য বিশেষে ও দীনকর্তী বিশেষে দানেতে যে ফল তাহ 

মৎকর্তৃক কথিত হইয়াছে, হিংসাঁতেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে 
এই হেতুতে দান গৃহীতার বৃত্ভিবিশেষে দাতা ও প্রতি- 
গৃহীতার ফলের ন্যুনীধিক্য দেখিতে হইবে ॥ ২১১॥ 

সর্বধর্মমযং বর্ম প্রদানেভোধিকং যতঃ। 

তদ্দদৎ সমবাপ্পোতি ব্রক্মলোকমবিচ্যুতম.॥ ২১২ ॥ 

যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান দীন দর্ববধর্মময় হইয়া] থাকে; তদ্ধেতুক 
যাহাতে ত্রন্মজ্ঞাঁন হয় তাহ। সকল দাশীয় ভ্রব্যঅপেক্ষা! অধিক 
বলিতে হইবে, অতএব অধ্যাঁপন প্রভৃতি দ্বারা তত্তবজ্ঞান দাতা 

প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় ব্রন্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
এই ব্রহ্মজ্ঞান দানে গৃহীতার স্বত্ব জননমাত্র হইলেই দাঁন সিদ্ধ 
হয়ঃ কেননা কোনরূপে দাতার নিজের স্বত্ব ধংস হইবার 
সম্ভাবনা নাই ॥ ২১২॥ 
দানের ফল কহিয়া এক্ষণে দান ভিন্নে দনিফল প্রাণ্ডির 

কারণ কহিতেছেন,স্" 
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প্রতিগ্রহসমর্থোইপি নাদর্তে বঃ প্রতিগ্রহম্। 

যে লোকা দানশীলানাং স তানাগ্রোতি পুষ্কলান ॥ ২১৩। 
যেব্যক্তি দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াও কোন ব্যক্তি 
কর্তৃক দত্ত বস্ত গ্রহণ না! করেন এ ব্যক্তি যে যে দত্ত বস্ত গ্রহণ 

, না! করেন, সেই সেই ভ্রব্য দাঁন করিলে যে যে লোক প্রাপ্ত হ- 

গুয় যায় তাহ তিনি জম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২১৩॥ 
এক্ষণে সকল প্রতিগ্রহ নিবত্তির ফল শ্রুতির প্রসঙ্গে অপবাদ 

কহিতেছেন___ 
কুশাঃ শাকং পষে। মতস্যা গন্ধাঃ পুষ্পংদধি ক্ষিতিঃ। 
মাংসং শয্যামনং ধাঁনাঃ প্রত্যাখোযং ন বারি চ ॥ ২১৪ ॥ 

কুশঃ শাক, ভুষ্ধ, মৎস্য, ?্কঃ পুষ্পঃ দধি, ক্ষিতি (মৃত্তিকা), 
মাংস, শয্যা £ আনন, ভ্রউফব, জল ও গৃহাদদি এই সকল 
ভ্রব্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঘ্বয়ং কিছু আনিয়। দিতে আমিলে ৷ 
তাহা ত্যাগ করিবে না| «শয্যা। গৃহঃ কুশ, গন্ধঃ জল, পুষ্প, মণি) 

দধি, মৎস্য, ভ্রষ্টষব, ডুপ্ধঃ মাংস, শাক এইসকল আনীত ত্রব্য 
ত্যাগ করিবে না| কান্ঠ জল মুল ফল ভঙক্ষ্যত্রব্য মধু 
স্বত অভয় দক্ষিণ ও যাহা অভ্যুদ্যত (আনীত) হয় তাহা 
সর্বলোকের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে” এইরূপ মনু- 
স্মৃতিতে আছে ॥ ২১৪॥ 

কিজন্য দত্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে নাঃ এই কারণে কহিতে- 

ছেন১ 

অযাচিতাহতং গ্রাহামপি ছুক্ক.তকর্্দণ? | 
অনাত্র কুলটাষগুপতিতেত্যন্তথা ভিষঃ ॥ ২১৫। 

যেহেতু পূর্ববশ্লোকে কথিত অযাচিত ও আদ্বত কুশাদি ব্য 

্র্ম-কারি ব্যক্তি হইতেও গ্রহণ করিতে পারা যায় তদ্বেতুক 
(১৮) 
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বিধিমত কর্্মকারি ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ডত্্ব্য, ত্যাগ করিবে ন1; 
কিন্তু বেশ্যা, ব্লীব, পতিত ও শক্রপ্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত ভ্রব্য 
ত্যাগ করিবে ॥ ২১৫ ॥. 

প্রতিগ্রহ (দতক্রব্য ) গ্রহণ করা পিন অন্য অপবাদ 
কহিতেছেন।--__- 

দেবাতিথ্যচ্চনকৃতে গুরুভৃত্যাদিরৃত্তষে। 

সর্বতঃ প্রতিগৃহীযাদামবৃত্য মে চ॥ ২১৬। 

দেবতা অতিথিপ্রভৃতির সম্তভোষের জন্য আবশ্যক প্রযুক্ত 

মীতী, পিতা প্রভৃতি গুরুগণের ও স্ত্রী পুত্রপ্রভৃতি পৌষ্য- 
বর্গের এবৎ আপনার জীবিকার জন্য পতিতাপি অত্যন্ত নি- 
ন্দিত ব্যক্তি ভিন্ন সকল ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিবে ॥২১৬। 

দানধর্ম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৯॥ 

শ্রণদ্ধ প্রকরণ আরম্ভ ॥ ১০ ॥ 
সত বাক্তিবর্গের উদ্দেশে শ্রদ্ধ। পুর্ববক ভক্ষ্যদ্রব্যের ও 

ভক্ষণ স্থানীয় সেই ভ্রব্যের দান কর্মকে « শ্রাদ্ধ ” বলা যায়। 

সেই শ্রাদ্ধ পার্বণ ও একোদ্দিষট ভেদে ভ্রই প্রকার হয়; 
তন্মধ্যে তিন পুরুষাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যাঁয় তাহাকে 

“পার্বণ আাদ্ধ” একপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাঁ- 

হাকে “একোদ্দিউ” বলাায়। পুনশ্চ পার্কণশ্রাদ্ধও নিত্য, 
পনমিতিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার ; তন্মধ্যে নিয়ত 

নিমিভউপাধিতে (ধর্মচিন্তীয়) কথিত দিন দিন এবং অমাবস্যা 
ও অষ্টকীপ্রসৃতিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় ; তাহাকে “ণনিত্য- 

শ্রাদ্ধ ”বলাষায় ও অনিয়ত উপাধিতে কথিত পুভ্রজন্মপ্রভৃতি 

কর্মে যে আাদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে “নেমিতিক শ্রাদ্ধ” কহ! 



আচারাধায়। ১৩৭ 

যায় এবঞ্চ রুতিকাদি নক্ষত্র স্বর্গ প্রাপ্তিপ্রভাতি ফলকামনা 
উপাধিতে কথিত যে শ্রাদ্ধ তাহাকে “কাম্য শ্রাদ্ধ” কা 
যায়। 

অপরও প্রতিদিন কর্তব্য শ্রাদ্ধ, পুর্বেবোস্তমত পার্ব্বণ- 
আদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রীদ্ধ একোদিষ শ্রাদ্ধ ও সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধ 
ভেদে পাঁচ প্রকার হয়! তন্মধ্যে পিভৃগণ ও মনুষ্যগণের 
উদ্দেশে অহরহ অন্নদান1দিকে প্রতিদিন কর্তব্য শ্রাদ্ধ কহ। 
যায়ঃ মনু কহেন যে *পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্তে দিন দিন 
শরদ্ধাপূর্ব্বক অন্নপ্রভৃতি ও কেবল জল ও ভুপ্ধঃ স্থল এবং 
ফলপ্রভৃতি দান করিবে তাহাতে পিতৃগণণের অক্ষয় প্রীতি 
হইবে” ॥ ২১৬ ॥ 

এক্ষণে পার্বণ ও ব্ৃদ্ধিশ্নাদ্ধ প্রদর্শনের পুর্বে হই আদ্র 
কাল নিরূপণ করিতেছেনঠ-- 

অমাবস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোহযনদ্ববম.। 

্রব্যং ব্রাক্মণসম্প্ভি্বিষৃবৎ সুর্য্যস ংক্রমঃ ॥ ২১৭ ॥ 
ব্যতীপাঁতে! গজচ্ছাষ! গ্রহণং চন্দ্রস্থ্যাযোঃ। 

শ্রাদ্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রা্ধকালা: প্রকীর্ভিতাঃ ॥ ২১৮। 
যেদিন রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন হয় না সেইদিন অমাবস্যা, তাঁ- 

হাতে যদ্দি হুইদিনে অমাবস্য। হয় তবে যে দিনে অপরাঞ্চ 
কালে অমাবস্যা লাভ হইবে সেইদিনে শ্রাদ্ধ করিবে; কেনন! 
€ অপরাহৃই পিতৃগণের শ্রাদ্ধ কাল” এইমত বচন আছে । 
সেই অপরাহ্ুকালের লক্ষণ এই যে, দিনগানকে পাঁচ অংশে 
ভাগ করিলে ষাহা চতুর্থ ( চারিভাগের পূরণ) ভাগ তিন 
মুহ্র্তকাল ভাহাই অপরাহ্ন বলিয়। বিখ্যাত হয়। « হেমস্ত 
(অগ্রহায়ণ পৌষ) শিশির (মাঘ ফাল্গুন) এই চারিমাসের 



' ১৪৬ মিভাক্ষর| | 

কৃষ্ণপক্ষের অফ্টমীতে চারিটী অষকা হয়, তাহাতে অষ্টক 
শ্রাদ্ধ করিবে” এইমত আশ্বলায়ন কহিয়াছেন | 

পুত্রজন্মীিতে কর্তব্যশ্রাদ্ধ ( রূদ্ধিশ্রাদ্ধ )১ কষণপক্ষ (অপর- 
পক্ষ) দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণঃ তিল তগ্ুল তৃপ্ধপক্ কশর ও 
ভক্ষ্য মাসি পশ্চাৎ বক্তব্য লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রান্মণ সম্পত্তি 

বিষুব দ্বয় ( মেষরাঁশি ও তুলারাশিতে স্থর্য্যের গমন? ) স্ৃূ্য্য 
সংন্রম (রবির একরাশি হইতে অন্যরাশিতে সঞ্চার) অর্থাৎ 

গমন এই পুর্কবোক্ত রবিসংক্রম বলাতে অয়ন ছয় ও বিষুব- 
দ্বয়ের প্রাপ্তি হওয়ায় পৃথক্ কহায় অন্য সংক্রান্তি অপেক্ষা 

ফলের আধিক্য বোধ করিতে হইবে | 
ব্যতীপাভ ( যৌগবিশেষ ) গজচ্ছায়া (যে সময়ে চক্র মঘ? 

নক্ষত্রে এবং রবি হস্তানক্ষত্রে থাকিবেন এমত সময়ে যে 

“যাঁম্য1” তিথি ত্রয়োদশী হইবে ভাহাই £গজচ্ছাঁয়া” বশিয়া 

কথিত হয়| কেহ কেহ “ হন্তিচ্ছায়া ” বলিয়া থাকেন 

এখানে সে হস্তিচ্ছায়া গৃহীত হয় নাই | 
চক্্রগ্রহণ ও স্ূর্য্যগ্রহণের সময় যে কালে ব্যক্তিদিগের 

শ্রাদ্ধ করিবাঁর ইচ্ছা হইবে লেইকাল, লত্যযুগানা, ত্রেতায়ু- 
গান্ভাঁ, দ্বাপরযুগাদ্যা ও কলিয়ুগাদ্যা এইনকল যুগাদ) | 
ইত্যাদি শ্রাপ্ধের কাল জানিবে | 
যদিও “চচন্্রস্থর্য্যের গ্রহণের সময়ে ভোজন করিবে না ” 

এইরূপ গ্রহণের সময়ে ভোজন নিষেধ আছে, তাহ হইলেও 
গ্রহণ কালে শ্রাদ্ধে শ্ৰীদ্ধভোক্তার পক্ষেই দৌঁবঘাটতে পারে; 
কিন্তু, শ্র।দ্ধকর্তার পক্ষে দৌষ হয় না বরঞ্চ অভ্যুদয় (উন্নাতি) 

হইরী থাকে ॥ ২১৭ ॥ ২১৮ ॥ 



আচারাধ্ায় ১৪১ 

অহরহ শ্রাদ্ধভিন্ন পশ্চাঁৎ বক্তব্য চারিপ্রকার শাঞ্ে ব্রাহ্মণ 

সম্পর্তি কহিতেছেন, 

অগ্রযাঃ সর্ষেষ্ বেদেষু প্রোত্রিযো। ব্রহ্মবিদূযুব]। 

বেদার্থবিজ্জ্যে সাম] ত্রিমধুস্তিজুপর্ণিকঃ ॥ ২১৯ ॥ 

খক্ যজুই সাম ও অথর্ব এই চাঁরিবেদের পাঠে ষে 
ব্যক্তি মন নিবিষ$ করাপ্রয়ুস্ত তাহার কোনবিষয় বিস্মৃত 
না হইয়া অধ্যয়নে ক্ষমতাবান হন তিনি অগ্র্য, শ্রোত্রিয় 
(শ্রবণ ও পঠন কর্মে নিপুণ ), যিনি পশ্চাঁৎ বক্তব্য লক্ষণ বি- 

শি ব্রন্মকে জানেন সেই ব্রন্মকিৎ মধ্যমবয়ঃক্রমবিশিষ্ট যুবা 
ইহ। নকলের বিশেষণ | বেদের মন্ত্রবণ্ড ও ব্রাহ্মণখণ্ড অর্থাৎ 

মন্ত্রেতর বেদখণ্ড বিনি জাশিয়াছেন তিনিঃ সামবের্দের কোন 

খণ্ডবিশেষ জেক্টেসাম তাহার অঙ্গ ব্রত আচরণ পুর্ধক যে 
ব্যক্তি তাহ! পাঠ করিয়াছেন দেই জ্যেক্টসীম) খা? বে- 

দের একদেশ ““'ত্রমধু ” তাহার ব্রত আচরণ পুকুক যিনি 

তাহা পাঠ করিয়া থাকেন সেইব্যক্তি * ত্রিমধু ” খগবেদ 
ও যজ্ুর্ধবেদের একদেশ ত্রিস্থপণ তাহার অঙ্গ ব্রত আচরণ 

পুর্বক যিনি তাহা পাঠ করেন জেইব্যক্তি ত্রিন্ুপর্ণিক ঃ এই 

সকল গুণসম্পন্ন যে সকল ত্রাঙ্ধণ তাঁহারাই শ্রাদ্ধের সম্পত্তি 
অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২১৯॥ 

স্বজীষধাত্বিগজা মাতৃযাজাশ্বশুরমাতুলাঃ। 

ত্রিনাচিকেতদৌহিত্রশিষ/সত্বন্বিবান্ধবাঃ | ২২*॥ 

ভাগিনেয়, খাত্বক্ঃ জামাতা, যাজ্য; শ্বুর» মাতুল, যজু- 

বের্ধেদের একদেশ ও তাহার কর্তব্য ব্রত (ত্রিনীচিকেত) তাহার 

ব্রত আচরণ পুর্ববক যে ব্যক্তি তাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই 
ব্যক্তি * ত্রিনাচিফেত ” দৌহিত্র, শিষ্য, সন্বন্ধী, বাগ্ধব 



১৪২ মিতাক্ষরা। 

এইনকল ব্যক্তি পূর্ববশ্লোকে কথিত শ্রোত্রিয় প্রভাতির অ- 
ভাবে শ্রাদ্ধের সম্পদ হইবেন, অর্থাৎ ইহণর মধ্যম (দ্বিতীয়) 

কণ্প » কেননা, মনু কহিয়াছেন যে £হো'মীয় ভ্রব্য ও পিতা 

প্রভৃতির শ্রাব্ধের ড্রব্যদানে এই ব্যক্তির) প্রথম কণ্প (প্রধান) 

আর এগুলি অনুকণ্প তথাপি বিজ্ঞব্যক্তিরা ইহার নিন্দা 

করেন নাঃ এই বলিয়। ভাঁদিনেয় পুভূতির কথা লিখিয়া- 
ছেন” ॥ ২২০ ॥ 

কর্মনিষ্টান্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চামিব্রন্ষচারিণঃ | 

পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাঙ্গণ:ঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥ ২২১ ॥ 

শীস্দ্রোক্ত শুদ্ধকর্মের আচরণকারী, পস্যাশীল। স- 
ভ্যাগ্রি, আবসথ্যাগ্রি, দক্ষিণা, গার্থপত্যাগ্মি, আহবনীয়াগ্ি 
এই পঞ্চ অগ্নি যাহার থাকে এবং যিনি এ পঞ্চাপ্ির বিষ্া 

পাঠ করেন সেই পঞ্চান্সিব্যক্তি, উপকুর্ববাণত্রক্গচারী ও নৈষ্ঠিক 
ব্রহ্মচারী, পিতা ও মাতার পুজাকারক ব্যক্তিও জ্ঞানসম্পন্ন 

এইসকল গুরণসম্পন্ন যে ব্রান্মণ তিনি শ্রাদ্ধেতে অক্ষয় ফল- 

সম্পর্ভির হেতু হইবেন; কিন্তু, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি জাতির শ্রাদ্ধ 

সম্পর্ভির হেতু হইবেন না ॥ ২২১ ॥ 

ত্যাগষোগ্য ব্রা্ষণ কহিতেছেনঃ--- 

রোগী হীনাতিরিকাঙ্গঃ কাণঃ পৌন্ভবস্তথ|। 

অবকীর্ণ কুণডগোলো কুনখী শ্যাবদস্তকঃ ॥ ২২২॥ 

কুষ্ঠাদি মহারোগগ্রন্তঃ হীনাঙ্গবিশিষ্ট ও অধিক অঙ্গ বি- 
শিট, যাহার একচক্ষু অন্ধ যাহার হই চক্ষু অন্ধ, যাহার কর্ণ 
দ্বারা শ্রবণশক্তি থাকে না, বিদ্ধ অর্থাৎ রুদ্ধ প্রজনন (যাঁহা- 

দিগের পুভ্রোৎপাদন পদার্থ রুদ্বহয়) খল্াট (মুণ্ডিতমত্তক বা, 
টাককৃপৌঁকাঁধরা) ডুশ্চর্থী (যাহার লিঙ্গ চর্মদ্বারা আরত নহে) 



জআচারাধ্যায়। ১৪৩ 

গ্রতৃতি ব্যক্তিগণ, পুর্বশ্লোকে কথিত দ্বিবার বিবাহিত স্ত্রীর 
পুল্রঃ ব্রন্মচর্য্য ধর্মাবলম্বী হইয়াঁও যাহার ব্রহ্ষচর্ষ্যের কোন 
অন্গহ্থানি হয়, স্ত্রীলোকের ম্বামী জীবিত থাকিলেও পরপু- 
রুষ হইতে যে পুত্র জন্মে, জ্ীলোকের স্বামী মৃত হইলে পর- 
পুরুষ হইতে যে পুত্র জন্মে? যাহার অঙ্গুলির নখগুলি সঙ্ক,- 
চিত, (কৌকড়া) যাহার দত্তগুলি স্বভাবদিদ্ধ ক্ৃষ্ণবর্ণ এই 
সকল ব্রাক্ষণ শ্রাদ্ধেতে নিন্দিত হইবে ॥ ২২২ ॥ 

ভূতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদুষ্যৃতিশস্তকঃ। 
মিত্রঞ্ক্ পিশুনঃ সোমবিক্রযী পরিবিদ্দকঃ ॥ ২২৩। 

যে ব্যক্তি বেতন গ্রহণ পৃর্বক অধ্যয়ন করায় (পাঠদেয়) 
ও যেব্যক্তি স্বয়ং বেতনদিয়া অধ্যয়ন করে, ক্লীব (নপুৎসক) 

অসত্য ও সত্য দৌষদ্বারা কোন কন্যাকে যেব্যক্তি দোষযুক্ত 

করে সেই কন্যা দূষী, সৎ বা অসৎ ব্রহ্মহত্যাদি দ্বারা যে 

ব্যক্তি অভিযুক্ত দেই অভিশস্ত, মিত্রের অপকারকারী, প- 
রের দোষ ব্যক্তকাঁরক, যজ্ঞেতে দোমবিক্রয়কারী, জ্যেন্ঠ- 

ভ্রাতা বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ না কদিলে যে কন্দি বিবাহ 

ও অন্নিগ্রহণ করে, যে জ্যেক্কভ্রা৬ বিবাহ ও অন্নিগ্রৎণ না 

করিলে যে কনিষ্টভ্রাতার বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ হয়, দেই 
জ্যটভ্র।তা, এইসকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ শিন্দিত| মনু কহেন 
যে £ অগ্রজাতভ্রাত দ্রারগ্রহণ ও অগ্নিহোত্র গ্রহণ না 

করিলে যেব্যক্তি দারগ্রহণ ও অতগ্নিগ্রহণকরে সেইব্যক্তি 

পরিবেত্তা ও তাহার এ অগ্রজ ভ্রাত] পরিবিত্ি এবং সেই 
বিষয়ে কন্যাঁদীনকর্ত1] ও দেই কন্যাদানের যাজক, ইহা রাও 

নিন্দিত হইবে |” পূর্ব্বোক্ত পরিবিত্তি ও পরিবেতা ও 
পরিবেত্ার বিষয়ে যে কন্যা বিবাহিত হয় ও সেইবিষয়ে 
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যে কন্য] দানকরে ও সেই 'কন্যা দ্বান বিষয়ে যেব্যক্তি 
যাজক তাহারা নকলেই নরকে গমন- করে এইরূপ বচন 
আছে ॥ ২২৩ ॥ 

মাতাপিতগুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মাজঃ। 

পরপু গাপতিস্তেনঃ কশ্বছুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ২২৪ ॥ 

যে ব্যক্তি বিন! কারণে মাতা, পিতা ও গুরুকে স্ত্রী ও পুন 
ভ্রকে ত্যাগ করে সেইব্যক্তিঃ কেনন? “বৃদ্ধভাবাপন্ন মাতা ও 

পিতা, সতী স্ত্রী ও শিশু পুক্রকে স্বভাবত ভরণ পোষণ 
করিতে না পাঁরিলে শত অকার্য্য করিয়াও গ্রাতিপালন - 

করা কর্তব্য ৮ এইকথা মনন কহিয়াছেন এইবচনে স্ত্রী ও 
পুত্রকে প্রতিপালন করিবার বিষয়ে মাত ও পিতার সহিত 

সমানভাবে লিখিত আছে 

স্বামী জীবিত থাকিতে উপপতি হইতে জনিত কুণ্ড ব্যক্তির 

অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে ও স্বামী মরিলে উপপতি হইতে 
জাত গোলক ব্যক্তির অন্ন যেব্ক্তি ভোজন করে নেই উভয় 
ব্যক্তি কুণ্ডাশী ; কেননা! বচন আছে যে“ যেব্ক্তি কুণ্ড ও 

গৌলকের অন্ন ভোজন করে, সেব্যক্তি কুণ্ডাশী বলিয়া প্র- 
নিদ্ধ হয় ” | 

ধর্মরহিত ব্যক্তির যে পুত্র সেই রূষলাত্বজ, হইবার 
বিবাহিতা জ্বীর স্বামী, অদত্তপরধন গ্রহণকারী * স্তেন ” 

শীস্তবিরুদ্ধকর্মকারী কর্মত্ষ্টঃ কিতব ও দেব্লক প্রভৃতি এই 
সকল ব্যক্তি ব্রাঙ্ষণ হইলেও শ্রাদ্ধে নিন্দিত | 
এই ২১৯ শ্লোক অবধি ২২১ শ্লোকপর্য্যস্ত শ্রাদ্ধে যোগ্য 

ব্রাহ্মণ কহায় তত্তিন্ন অন্যত্রাক্ষণের শ্রাদ্ধে অযোগ্যত্ব সিদ্ধ 
হইলেও ২২২ শ্লেক অবধি এক্লোকপর্য্যস্ত কুষ্ঠা্ি মহারোগ 
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গ্রন্তপ্রভৃতির নিষেধবচন ব্যক্ত করার শ্রান্ধে যোগ্য ত্রাহ্মণ 
অপ্রাপ্ত হইলে নিষেধ রহিত ব্রাহ্মণের গ্রহণ বৌধ করিতে 

হইবে ॥ ২২৪ ॥ 
এইরূপ শ্রাদ্ধকালযোগ্য ত্রান্ধণ কহিয়। এক্ষণে পার্বর্ণআ্রা- 

* দ্ধের প্রয়েগ কহিতেছেন”---- 

.. নিমন্ত্রধেত পুর্কেছ্ত্রণক্গণানাতবান শুচিঃ | 

তৈশ্চাপি সংষতৈর্ভাব্যৎ মনোবাককাষকশ্মতিঃ ॥ ২২৫॥ 

পূর্বোক্ত ব্রান্ষণগণকে শোক ও উন্মাদার্দি দোৌষয়হিত 

ভাবে ইন্ড্রিয়দৌষ বর্জনপুর্বক পবিত্র হওত * শ্রাদ্ধে ক্ষণ 
অর্থাৎ উৎনব ককন ” এই হলিয়া পুর্কপিনে নিমন্ত্রণ করিবে 
অথবা পরদিনে পৃর্ব্বোক্তভাঁবে নিমন্ত্রণ করিবে, অর্থাৎ প্রার্থনা 
দ্বার নিরমিত সময়ে অভ্যুপগমন ( নিকটে আগমন ও হ্বী- 

কার ) করাইবে। মনু স্বাতিতে আছে যে ““ শ্রাদ্ধকর্ম উপ- 
স্থিত হইলে পুর্ববকিনে বা অপরপদিনে সম্যক-প্রকীরে শা- 

স্ত্োক্ত তিনজনের অন্যুন যোগ্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে |” 

শ্রাদ্ধকর্থ্ে নিমস্ত্রিত ব্রাহ্মণগণেরও মানদিক, বাচনিক 

ও শারীরিক ব্যাপারে এবং কর্মে পবিত্রতা বিধেয় ॥ ২২৫ ॥ 
অপরাহ্ধে সমভার্চ স্বাগতেনাখতাংস্ত্র তান । 

পবিত্রপাশিরাচান্তানাসনেষ্পবেশযেহ ॥ ২২৬ ॥ 

পূর্ব্ব ২১৭ ও ২১৮ প্লোকের অর্থে কখিতমত অপরাহ্ণ কালে 

সেই জকল শিমন্ত্রিত ব্রহ্মণগণকে ম্বাগত (সুখে আগমন বা! 

কুশল জিজ্ঞাসা ) বাক্যদ্বারা পৃজিত করিয়া তাহাদিগকে পদ 
প্রক্ষালন ও পবিত্রহন্ত ও আচমন করাইয়। স্বয়ং পবিভ্র- 
পাঁণি হইয়া কৃপ্ত (নিয়মিত) আসনে উপবেশন করাইবে। 
যি সামান্যমতে অপরাহ্ন কাল কথিত হইল তথাপি কুতপে 

(১৯ ) 
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( অষ্টম মুহূর্তে) আর্ত করিয়া তদবধি (& ) পাচমুইর্ডে 

সমাপন করিলে শুভকর হয়। « দিনমানের মধ্যে পনের 
(১৫) মুহূর্ত সর্ধবকাঁল হয়, তন্মধ্যে যেটি অস্টম (৮) মুহুর্ত 
ভাগ নেই কাল কুতপ জানিবে % যেহেতু মধ্যাহব কালে সুর্য 
মন্দ গতি হন, সেই হেতু তৎ কালে শ্রাদ্ধ আরম্ভ অনন্ত 
ফল দায়ক হয়। * অষ্টম মুহূর্তের পরে যে চারি (৪) 
মুহূর্ত এবং অস্টম মুহূর্ত সমুদায়ে এ পঞ্চ (৫) মুহর্তকাল 

পিতৃলোকের তৃপ্তিকারক ম্বধাভবন কথিত হয়” এই ব্ূপ 
বচন আছে । তত্তিন্ন অন্য কুতপাদি সপ্ত (৭) শ্রাদ্ধের উপ- 

যোগি কাল কথিত আছে যে % মধ্যান্ব কাল, গণ্ডকের 

খড়গনির্থিত পাত্র, নেপাঁলদেশীয় কম্বলঃ রৌপ্য, দর্ভঃ তিল 
ও গোদান, এই সাতটি এবং দৌহিত্র এই আটটি কুতপ 
জাঁনিবে, পাপকে কুর্থনত কহ। যায়ঃ যেহেতু এই আটটি 

সেই পাপের সম্তাপকাঁরী অতএব ইহারাও « কুতপ ” বলিয়) 

বিখ্যাত হইয়! থাকে ॥ ২২৬ ॥ 
যুগৃমান্দৈবে যথাশক্তি পিত্রে যুগমাংস্তথৈব চ। 
পরিস্ত তে শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্রবণে তথা ॥ ২২৭॥ 

আত্যুদয়িক ( নান্দীমুখ ) শ্রাপ্ধে হুইটি ভ্ুইটি ব্রা্ষণ যথা- 
খক্তিমতে উপবেশন করাইবে। 

তছিষয়ে বৈশ্বদেব পক্ষে ভ্রইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইতে 
হইবে | মাতা প্রভৃতি তিনের প্রত্যেকের ভ্ুইটি হুইটি অভাবে 
এ তিনের দ্রইটি ব্রান্ধণ উপবেশন করাইবে | এইরূপ পিতা- 
প্রভৃতি তিনের প্রত্যেকের হ্রইটি ভ্রইটি ত্রান্মণঃ অভাবে 
'পিতাপ্রভৃতি তিনের হ্ইটি ভ্রুইটি ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। 
সেইরূপ মাতামহুপ্রভৃতিরও পক্ষে জাঁনিবে, ভাথবা বৈশ্ব- 
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দেব পক্ষে ব্রাহ্মণের তস্ত্রতা (একত্ব ) জানিবে। পিতৃপক্ষে 
( পার্ধণশ্রাদ্ধে ) অযুগ্ম (১ ৩ ইত্যার্ষি )ত্রাদ্ধণ উপবেশন 
করাইবে। 

গোমর এভৃতি গুদ্ধিকর ভ্রব্য লেপিত দক্ষিণ পিকে নিম্ন 

, শুদ্ধ স্থানে সর্ধস্থলে কুশপাতন করিয়া এই সকল ব্রাক্ষণকে 
উপবেশন করাইবে ॥ ২২৭] 

পূর্বক্লোকে পিত্রযে ( পার্ধপশ্রাদ্ধে ) অধুগ্ম (১।৩ 
ইত্যাদি ব্রাক্ষণ উপবেশন করাইবে এইরূপ কহায় পার্বণ 
শ্রাদ্ধের অঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বদেব পক্ষেও অসুগ্ম ত্রান্ষণ উপবেশ- 
নের বিধি বোধ হইতে পাঁরিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে এইরূপ রিশেষ 
কহিতেছেন,-_- 

ছে টৈবে প্রাক ত্রযঃ পিত্রেয উদগেকৈকমেব ব1। 

মাঁতামহানামপ্যেবং তক্তরং ব! বৈশ্বদেবিকম্॥ ২২৮ ॥ 

পার্বণ শ্রাদ্ধের বৈশ্বদেব পক্ষে পূর্ববমুখ হুইটি ব্রাহ্মণ উপ- 
বেশন করাইতে হইবে । পিতৃপক্ষে অযুগ্ম (১| ৩ ইত্যাকি) 
ব্রাক্ষণ উপৃবেশন করাইবে এইরূপ কহাক্স অযুগ্ কয়টি ব্রাক্মণ 
উপবেশন করাইবে ইহা! বিশেষ ন1 কহিবাঁয় বিশেষ বিধি 
কহিতেছেন, যে * পিতৃপক্ষে পিতীপ্রভৃতির স্থানে তিনটি 
উত্তরমুখ ত্রান্ষণ উপবেশন করাইতে হইবে | পক্ষান্তরে 
( মতান্তরে ) কহিতেছেন যে, বৈশ্বদেবপক্ষে -ও গিভৃপক্ষে 
একএকটি করিয়াই ব্রাঙ্গণ উপবেশন্ করাইবে | সস্ভব হইলে 
বিকপ্প (অধিক ব্রাহ্মণ ) জানিবে | | 

মাতামহ প্রভৃতির পক্ষে শ্রাঞ্ধেও এরূপ নিমজ্ত্রণণাদি করি- 

তে হইবে, দ্বেবপক্ষে পূর্ববসুখে হুইটি ব্রাহ্মণ পিতৃপক্ষে উত্তর 
সুখে তিনটি ব্রাক্মণ উপবেশন করাইবে | “উত্তর মুখ একএকটি 
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আ্রাহ্মণই বা উপবেশন করাইবে॥ এই পর্য্যস্ত পিভৃপক্ষের 
শ্রদ্ধের ন্যায় করিতে হুইবে। 

অথবা শিতাগ্রসভৃতির শ্রদ্ধে ও মাতামহু প্রভৃতির শ্রা্ধে 
বৈশ্বদেব পক্ষের ব্রাহ্মণ উপবেশন প্রভৃতি তন্ত্র ্বারাই করিতে 
হইবে এন্ছলে তস্ত্রণব্দটি লমুদ্বায় বাঁচক জানিবে। 

যে কালে হইটি মাত্র ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেকালে 
বৈশ্বদেবের পাত্র কপ্পন। করিয়া! উভয় স্থলে একএকটি ব্রা- 
ক্বণ স্থাপন করিবে । বশিন্ঠ কহেন যে « যদি শ্াদ্ধেতে একটি 
ব্রাক্ষণকেই ভোজন করায় সেস্থলে দেবপক্ষ কিরূপ হইবে ? 
এই বিষয়ে কহিতেছেন উদ্দিষ ব্যক্তিদকলের অন্ন পাত্রের 
উপরে স্থাপন করিয়া দেবতার গৃহমধ্যে স্থাপন পূর্বক শ্রাদ্ধ 
আরত্ত করিবে, সেই অক্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে অথবা ব্রহ্গ- 
চারীকে দান করিবে * ॥ ২২৮ ॥ 

পাণিপ্রক্ষালনং দত্ব্/ বিরার্ঘং কুশানপি। 
আবাহযেদন্জ্ঞাতে। বিশ্বেগেবাস ইভ়্যচ! ॥ ২২৯॥ 

তদনস্তর, বিশ্বেদেবের নিমিত ব্রাক্মণের হন্তে জলদান 

করিয়া বিষউরের জন্য ষুগ্ধ (২) দ্বিগুণিত কুশ দক্ষিণ দিক্ 

অবধি আসনে দীন পৃর্র্বক « বিশ্বীনূ দেবানাবাহয়িষ্যে ” এই 
মন্ত্র ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞানা করিরা তাহারা « আবাহয় ” 
এইরূপ আজ্ঞ1 করিলে পর « বিশ্বেদেবাঁস আগত ইত্যাদি ” 

মন্দ্ববারা ও « আগচ্ছন্ত মহাঁভাগ। ইত্যাদি ” স্মতিশাস্তোক্ত 
মন্ত্ররারা আবাহন করিবে | 

খ্ব(ভাবিক মত যজ্ঞোপবীতধারী হইয়! দক্ষিণাবর্তত্রমে 
প্রদক্ষিণ পূর্বক এই লকল কর্ম করিবে | 

পিতৃপক্ষে আবাহুনে বিশেষ স্মরণ আছে যে “তদনস্তর 
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বামাবর্তত্রমে অপ্রদক্ষিণ মতে প্রাচীনীবীতী ( বিপরীত 
ঘজ্ঞোপবীতধারী) হইয়া! আবাহন করিবে” ॥ ২২৯॥ 

যবৈরবববকীর্যযাথ ভাক্ষনে সপবিত্রকে | 

শঙ্গে! দেবা পবঃ ক্ষিপ্ত) যবোসীতি বধাংস্তথা। 

ৃ য়া দিব্য! ইতি মস্ত্রেণ হত্তেযুর্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২৩৭ ॥ 

তদনস্তরঃ বিশ্বেদেবের জন্য প্রদক্ষিণ ভ্রমে ব্রাহ্মণের নিকটে 

ভূমিকে বহুযবদ্ধারা আর্ত করিয়া পরে তৈজস প্রস্ভাতি 
পাত্রে পবিত্র ( মন্ত্রপৃত প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ) সংযোগ 

পূর্বক কুশছয় দ্বারা আচ্ছাঁপিত করিবেঃ পরে * শন্নো৷ দেবী- 
রভি্টয়ে ইত্যাকি ” মন্ত্রবারা জলনিক্ষেপ পূর্বক * যবোনি 
ধান্যরাজোসি ইত্যাদি ” মন্ত্র্ধারা যব সংযোগ করিবে; পরে 

গম্ধ ও পুস্পাপি নিক্ষেপ পূর্বক “যা পিব্যা আপঃ পয়স। 
ইত্যাদি * মন্ত্র দ্বারা, পবিভ্রদ্বার আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ হস্তে 
£ বিশ্বেদেবা ইদৎ ঝোহ্র্ঘযম্” ইহা বলিয়া অর্দ্যের জল 
পিবে॥ ২৩০ ॥ 

দন্োদকং গন্ধমালাং ধূপদানত সপীপকমৃ। 
তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমন্থ চ॥ ২৩১॥ 

অতংপর হহ্তধৌত করণার্থ জল দিয়া যথাক্রমে গঙ্কা, পুষ্প, 

ঘুপ, দীপ ও আচ্ছাদন দান করিবে ; এইসকল গন্ধপ্রভৃ- 
তির অন্য অন্য স্মতিশযযস্ত্রাক্ত বিশেষ দেখিতে হুইবে যে 
« চন্দন বুগ্ছুম কর্পর অগ্ুরু ও পদ্মক ( পদ্মকান্ঠ ) উপ- 
লেপন ( ভ্রক্ষণ ) জন্য ?ম্ধা দিবে ” এইরূপ বিষ, কহিয়া- 

ছেন | জাতীপুষ্পঃ মর্লিক, শ্বেতবর্ণ যৃথিকা আর লম্মু- 
দয় জলজাতপুষ্প ও চম্পক এই সকল পুষ্প শ্রাদ্ধ কর্মে পবিত্র 
জানিবে। শ্রাদ্ধকর্মে উগ্রগন্ধি (ক্রের গন্ধ পুস্প)১.অগস্ষি 
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( গন্ধরহিত ), গ্রামের পৃজ্য বক্ষজাত পুষ্প? রক্তবর্ণ পুষ্প 

এবং যাহ কণ্টক্রক্ষে জন্মে এই সকল পুষ্প ত্যাগ করিবে | 

তম্মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ রৃক্ষে যে কণ্টক রহিত পুষ্প জন্মে তাহ! 

যদ্দি গুরক্রবর্ণ ও সুগন্ধি হয় তবে তাহা শ্রাদ্ধে' দিবে | রক্তবর্ণ 

পুষ্প নিষেধ হইলেও কুদ্কুম ও জলজাত পুষ্প রক্তরর্ণ হই- 
লেও শ্রান্ধে দিতে পাক্সিবে এই সকল দৃষ্ট করিতে হইবে । 

শ্রাদ্ধকর্থে প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ঘুপের জন্য দিবে 
না| স্বৃত ও মধুযুক্ত গু'গা,ল, শ্রীবণ্ড ( চন্দন ), অগুরুচন্দন, 
দেবদারু ও সরল কান্ঠীণির দুপদান করিবে | 

শ্রাদ্ধের দীপ বিষয়ে শঙ্খ বিশেষ কহিয়াছেন যে ““ম্বতদ্বারা 

বা তিল তৈল দ্বারা দীপ দান করিবে। বসা "৪ মেদজাত 

দীপ যত্তৃপূর্ধবক ত্যাগ করিবে ”| 
আচ্ছাদন দানে বিশেষ এই যে নুতন? অক্ষত, শুক্বর্ণ ও 

দশীনংযুক্ত আচ্ছাদন দিবে | এইসকল বৈশ্বদেবপক্ষের কর্ণ 

কাণ্ড উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া করিবে । দক্ষিণ মুখে উপবিষ্ট 

হইয়] পিভৃপক্ষের কর্মকাণ্ড সকল করিবে; ব্বদ্ধ শাতাতপ 

করিয়াছেন যে « পার্বণ শ্রাদ্ধে উত্তরমুখ হইয়া বিধিপূর্ব্বক 

দেবপক্ষের কর্ণ করিবে, অগ্রে দেবপক্ষের নেই কর্ম করিয়া 

পরে দক্ষিণ-মুখ হইয়া বিধিমতে পিতৃপক্ষের কর্ম করি- 

বে” ॥২৩১॥ 

অপসব্যং ততঃ কৃত্ব! পিভুণামপ্রদক্ষিণম়। 

দ্িগুণাংস্ত কুশান্ দত্বা হাশব্যেত্যাচা পিতুন্.। 
আবাহা তদন্ুজাতে1 জপেদাযন্ধব্ততঃ ॥ ২৩২ ॥ 

অপহৃতা ইতি তিলান্_বিকীর্যা চ সমন্ততঃ। 

ববাধ্ধান্ত তিলৈঃ কার্ধাঃ কুর্যযাদর্ধ্যাদি গুর্ববব ॥ ২৩৩। 
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দত্বার্ধাৎ সংঅবাংভ্তেযাং পাতে ক্কত্ব। বিখানভঃ। 

পিভৃতাঃ স্থানমনীতি স্থাব্জং পাত্রং করোত্যখঃ ॥ ২৩৪ ॥ 

অপনধ্য (যজ্ছঞোপবীভ প্রাচীনাবীত ) করিয়া পিতৃত্রান্মণে 
জলদানপূর্র্বক পিতাপ্রভৃতি তিনের দ্বিগুণ ভুগ্ন (কুটিল) 
কুশত্রয়, বামহস্তদ্বার দক্ষিণ হত্তে গ্রহণের পর বিষের 
জন্য আলনে দান করিবে | তৎপপ্ধে পুনর্ধার জলদান ক- 

রিবে। আশ্বলায়ন কহেন যে “ জলপ্রদ্দান করিয়া ছিগুণ 
ভূ কুশত্রয় দানপূর্ববক পুনর্বার জল দান করিবে। এইরূপ 

অগ্রে ও পরে বৈশ্বদেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে সমুদয় কর্মে পৃথ্থক্ 
পৃথক্জলদান করিতে হইবে এইরূপ দেখিবে। অতংপর 
“ পিতৃন্ পিতীমহান্ প্রপিতামহান্ আবাহয়িষ্যে ৮ এইকথা 

ব্রাহ্মণ কিগকে জিজ্ঞানা করিয়। তাহারা “ আবাঁহয় ” এই 

কথ। অনুমতি করিলে “ উশস্তত্বা নিধীমহি ইত্যাদি” মন্ত্র 
দ্বার। পিতাপ্রভৃতিকে আবাহন করিয়া * আয়ন্ত নং পিতরঃ 

ইত্যাঁক্ি ” মন্ত্রবার। উপস্থান করিবে । যবদ্ধার। বৈশ্বদেবপক্ষে 
যে যে কার্য্য করিতে হয় সিভৃপক্ষে যবের পরিবর্তে তিলদারা 

অবকিরণা্দি দেই সেই কার্ধয করিতে হইবে; অনস্তর, অর্ঘ্য- 
পাত্র আচ্ছাদন পর্য্যন্ত কর্ম করিতে হুইঘে, তন্মধ্যে বিশেষ 
এই যে “ অপহতানুর। রক্ষাংনি ইত্যাদি ” অন্ত্রবারা ব্রাহ্মণ 
পাণকে তিলদ্বারা অবকীর্ণ করিয়। রৌপ্য প্রভাতি তিনটি পাত্রে 

অযুগ্ম কুশত্রয় নির্মিত মোটক দান পূর্বক কু্চ ( কুশমুক্টি ) 
ব্যবধান করিয়। « শম্গো। দেকীঃ ইত্যাদি ” মন্ত্রবারা জল দান 

পূর্বক “ তিলোনি সোমদেবত্যঃ ইত্যাি” মন্ত্রবারা তিলদান 
করিবে | পরে পুষ্প ও গন্ধ নিক্ষেপ করিয়া « স্বধার্ধযাঃ” এই 
বলিরা ব্রাহ্মণ গণের অগ্রে অর্ধথ্যপাত্র সকল স্থাপন পূর্বক 
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£* যা্দিব্যা ইত্যাদি” মস্ত্র উচ্চারণাস্তে ণপিতরিদৎ তে্্ধ্যং 
পিতামহেদৎ তেহর্থ্যৎ প্রপিতামহেদৎ তেত্্ধ্যঘ এইরূপ কহিয়! 
ব্রা্মণগণের হন্তে অর্ধ্য দান করিবে । « উভয়েতেই এক 
একটি করিয়! অর্ধ্যর্দিবে* এইরূপ কমাতে মাঁতামহ পক্ষেও 
তিনটি অর্ধ্যপাত্র পুর্বের ন্যায় সংস্ছাপন পূর্ববক তাহাদিগকে 
নিবেদন করিবে | এইপ্রকারে অর্ধ্য দান করিয়া সেই সকল 
অর্ধযপাত্রের সংঅ্বব অর্থাৎ ব্রাক্ষণের হস্ত হইতে গনিত অব 

ধের জল গুলি পিতার পাত্রেতে নিক্ষেপ করিয়া সেই পা ত্রার্টি 
গ্রহছণ-পূর্ববক দক্ষিণ দিকে অগ্রবিশিষ্ট কুশ্তম্ব ভূমিতে পাঁতি- 

য়া তাহার উপরে « পিতৃভ্যঃ স্থানমসি ” এই মন্ত্র বলিয়া & 
শিতৃপাত্রটি অধোমুখ করিবে । পরে তাহার উপরে অর্ধ্যপা- 
ত্রের পবিত্র গুলি স্থাপন করিবে। 

তদনভ্তর গন্ধ, পুষ্প, গুপঃ দীর্প ও আচ্ছাদন গ্রহণ পূর্বক 
“ পিতরয়ং তে গন্ধ; পিতরিদং তে প্ুষ্পং শিতরেষ তে ধুপঃ 

পিতরেষ তে দীপঃ$ পিতরেতত আচ্ছা দনম্ ” এইবলিয়! 

কিবে ॥ ২৩২ ॥ ২৩৩ ॥ ২৩৪ ॥ 

অগ্নৌ করিবান্নাদাষ পৃচ্ছত্ন্নং ঘৃতপ্নী তয্। 

কুরুষেত্যত্যন্জ্ঞাতে! হুত্বাগ্লৌ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ২৩৫ ॥ 

হুতশেষং প্রদদ্যাত্ত, ভাঁজনেষু সমাহিতঃ। 
বযথালাভোপপক্নেযু রে$প্যেতু চ বিশেষতঃ ॥ ২৩৬ ॥ 

অনস্তর, অগ্নিতে হোম করিবার পূর্ণের্ব “ স্বত্্রক্ষিত অন্ন 
গ্রহণ” করত «“ অগ্নো করিষ্যে ” এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণকে 
জিজ্ঞাসা করিবে, এস্ছলে স্বৃতন্ত্রক্ষিত অন্ন গ্রহণ করাতে 

সুপ ও শাঁকার্দির নিষেধ জমিতে হুইবে। 
তৎপরে ত্রাক্ষণগণ “ কুরুঘ ” এই আজ্ঞা করিলে পর 
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প্র।চীনাবীতী ( দক্ষিণ ক্কন্ধ অবধি বক্রভাবে বামকটি পার্থর 
দিকে যজ্সুত্র লম্বিত করিয়া) নিকটে অগ্নিম্থাপন পূর্ব্বক 
মেক্ষণ ঘ্বারা অন্ন গ্রহণ-পুর্র্বক অবদান সম্পৎ ক্রমে «“ সোমায় 
পিতৃমতে ম্বধা নমঃ” ও *অগ্নয়ে কব্যবাহনায় ব্বধা নমঃ” এই 
বলিয়া হোম করিবে | 

পিতৃযজ্ঞকপ্পত্রমে অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মেক্ষণ 
পরিহার-পুর্ব্বক পিতীপ্রভৃতির জন্য হোমের শেষ অন্ন মৃত্তি- 
কাময় পাত্র ভিন্ন অন্য যথা সস্তব পাত্রে বিশেষত রৌপ্যময় 
পাত্রেতে দিবে ; কিন্তু, স্থিরচিত্ত ও সমাহিত থাকিয়া] বৈশব- 
দেবের পাত্রে ুতশেষ পিবে না| এস্থলে যস্ভপি * অগ্নিতে 
হোম করিবে” এইরূপ কহায় কোম অগ্নির বিশেষ নাম 
উল্লেখ করা হয় নাই, তাহা হইলেই আহিতান্সি ( সাগ্নিক ) 
ব্যক্তির সর্ববাধান পক্ষে ওপাঁলনাম্সির অভাব প্রযুক্ত পিও 
পিতৃষজ্ঞের অন্তর ভাবি পার্বণ শ্রান্ধে বিহিত দক্ষিণান্ির 
ভমিধান প্রযুক্ত দক্ষিণামিতে হোম করিতে হইবে ॥ কেনন। 

«বিবাহামিতে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম করিবে” এই বচনের নি- 
যেধ আছে, তদ্ঘিষয়ে মার্কডেয় কহিয়াছেন যে «« আহিতাগ্নি 

ব্যক্তি সমাহিত হুইয়। দক্ষিণাগ্নিতে হোঁম করিবে এবং অনাঁ- 
হিতান্মি ব্যক্তি ওপসদ অগ্নিতে হোম করিবেঃ আর অগ্নির 
অভাব হইলে পর ব্রান্ষণে অথবা জলে হোম করিবে ।” অবি- 
বাহিত ব্যক্তির অর্ধীধান পক্ষে কেবল ওপাঁসনাম্নি থাকায় 
আহিতান্সি ব্যক্তি ও অনাহিতান্মি ব্যক্তির উপাঁদনান্সিতেই 
অম্লৌোকরণ হোম কর্তব্য । এইরূপ অন্ষটক (অস্কার পরে 
নবমীতে কর্তব্য) অগ্গৌকরণ হৌম ও পুর্কে্য ( অউকার 
ূর্ববদদিন সপ্তমীতে কর্তব্য ) বা হোম এবং মালে 

(২৭ 
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মাসে কুষপক্ষের পঞ্চমী প্রভাতি যে কোম তিথিতে অমুষ্ট- 
ক্যের অতিদেশেতে যাহ বিহিত অগৌকরণ হোম এই আ্রি- 
বিধ শ্রাদ্ধেতেই পিণ্ড পিতৃযজ্ঞক্পের অতিদেশ প্রয়ুস্ত 
কাম্যপ্রভৃতি চারিপ্রকার শ্রদ্ধেতে ব্রাপ্ষণের হুস্তভেই হোম 
কৰিতে হুইবে। 

গৃহকাঁরের। কহেন £ হিমখতু ও শিশির খতু চারিমাসের 
কুষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অষ্টকা' শ্রাদ্ধ হয় তৎপরে নবমীতে যে 
শ্রাদ্ধ করিতে হয় দেই অন্ষ্টক (১) তাহার পূর্ব্ব সপ্তমীতে 
কর্তব্য ( পৃরব্বহ্য ) শ্রাদ্ধ (২) উক্ত অনৃষটক্যের ততিদেশ 
প্রয়ুক্ত'মাসে মাসে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী অবধি যে কোন তিথিতে 
কর্তব্য শ্রাদ্ধ (৩) প্রতি অমাবদ্যাতে পি পিতঘজ্ঞের অন- 

স্তর যে বিত্তি পার্বণঃ €৪) স্বর্গারি প্রাপ্তি কামনায় কৃত্তিকা 

প্রভৃতি নক্ষত্রে কর্তব্য কাম্যশ্রাদ্ধ (৫) পুক্রোৎপত্তি প্রভতিতে 

ও তড়াগ উপবন দেবতা প্রতিষ্ঠাদিতে যাহ। বিহিত সেই 
আভুযদয়িক (৬) হেমস্ত ও শিশির খতুর কৃষ্ণাষউমীতে 
কর্তব্য শ্রদ্ধ (৭) সশিগীকরণার্থ পার্বণ তাহাতে একোন্দি- 

ষটও থাকে, সামান্য পার্বণশ্র।দ্ধে একোদ্দিষউ থাকে নাঃ 

অতএব »পিশীকরণার্থ একোন্দিউঃ বা গহ্থভাষ্যকারের মতে 

হপিগুনীর্ঘ ভিন্ন অন্য একোদ্দিষ্টেও পাঁণিহোম থাকায় সেই 
একোদ্দিকউ (৮) এই অষটপ্রকার শাদ্ধের মধ্যে প্র্ম ববি 
চাহিটি আ।দ্ধ সাগ্সিক ব্যক্তিরিগের অগ্নিতে হোম কর্তব্য ও 
এ (৫) পঞ্চম অবধি € ৮ ) অফ্টমপর্য্যস্ত পরের চারিটি 

শ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষের ত্রাক্ণহুত্ভে নিঠগ্রিক হৃতপিতৃক দ্বিজ- 
গণের পাঁব্ধণ নিত্য জানিবে তাহারও ব্রাহ্মণ হন্ডেই ছোম 
কর্তব্য । বচন আছে যে “মালে মাসে চত্দ্রক্ষয়ে ( অমাবন্যা- 
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তে) যে মৃত পিতৃক দ্বিজ পীর্ধবধঞাদ্ধ নির্বাহ না করিবে, 
সেই ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত কঠিতে হুইবে | এইরূপ কাম্য- 
শ্রাদ্ধ আভ্যু'সিক শ্রাদ্ধ অষ্টক শ্রাদ্ধ ও পৃর্ব্বোস্ত দপিত্তী 
করণাধি একোদ্দিক শ্রাদ্ধে,ব্রাহ্গণের হস্তেতে হোম করিতে 
হুইবে। মন্ুতে স্মরণ আছে যে “ অগ্নির অভাবে ক্রাক্ষণের 
হস্তেতেই অগ্লৌোকরণ হোম করিবে গ 

পাঁণিদত অন্ন ভোজন নিষেধ দেখাইভেছেনঃ--- 
গৃহকারেরা! কহেন যে “ যে শ্রাদ্ধ নির্বদ্ধি ব্রাহ্ষণগণ হন্ত- 

ভলে দত্ত অন্নঃ পৃথক্ ভাবে ভ্ুই তিন বাঁরে ভোজন করে, সেই 
পি তৃগন তৃপ্ত হন না, তীহারাও শেষান্ন প্রাপ্ত হন না| হস্ত- 
তলে যাহা যাহ! দত্ত হয় ও অন্য যাহা উপকপ্পিত হয় তাহা 

একভাবে ভোজন করিতে হইবে? তাহার পৃথকৃভাব 
নাই +॥ ২৩৫ ॥ ২৩৬ ॥ 

দত্বান্নং পৃথিবীপাত্রমিতি পাত্রাতিমন্ত্রণং | 

কুত্বেদং বিষুররিতান্তে দ্বিজান্ু্টং নিবেশযেৎ ॥ ২৩৭ ॥ 

সুপ, পায়ন ও স্বৃতাঁপি অন্নঃ পাত্রে দিয়া « পৃথিবী তে 

পাঁত্রৎ ইত্যাদি” মন্ত্রবার1 পাত্রের আমন্ত্রা! করিয়া « ইদং 
বি্ুর্বিবচক্রমে ইত্যাপি * মন্ত্রৰারা অন্নেতে দ্বিজের অন্গুষ্ঠ 
নিবেশ করিতে হইবে» তদ্বিষয়ে বৈশ্বদেব পক্ষে যজ্ঞোপবীতী 
(ব্বাভাবিক রূপে যজ্জোপবীতধারী ) হইয়া « বিষণো! হব্যং 
রক্ষ* এই বলিবে আর পিভৃপক্ষে প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণস্বন্বা- 

বধি বক্রভাবে বামপার্থ্ে লম্বিত যজ্ঞসুত্রধারী ) হইয়! বিষে 
কব্যং রক্ষ* এই বলিবে | মনু ল্মরণ আছে যে * ত্রমে ক্রমে 

দেবপক্ষে « বিষে হব্যং রক্ষ* ও পিভৃপক্ষে « বিফো। কবাৎ 
রক্ষঃ এইরূপ বলিবে ৮ ॥ ২৩৭ ॥ 
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সব্যাবতিকাৎ গায়ত্রীং মধুবাতা! ইতি ত্াচ়। 
জণ্ড। যথ! সুখং বাচ্যৎ ভূষ্কীরংস্তেইপি বাগ্যতঃ ॥ ২৩৮ & 

অনস্তর “ ৰিশ্বেভ্যে! দেবেভ্য ইদমন্নংপরিবিষটৎ পরিবেক্ষ্য- 
মাণঞ্চাতৃপ্তেই * এইবলিয়া যবমিজিত জলের সহিত দেবপক্ষে 
উৎসর্গ করিবে ও পিতৃপক্ষে *পিত্রে অমুকগোত্রায়াসুকশর্ত্বণে 
ইদমন্নং পরিবিষ্টৎ পরিবেক্ষ্যমাণধাতৃপ্তেঃ * এই বলিয়া ভিল 
মিশ্রিত জল প্রদান-পুর্র্বক নিবেদন করিয়া এইরূপে পিতামহ 
ও প্রপিতামহকে নিবেদন করিবে | তদনস্তর, পূর্বোক্ত 
আপোশান দিয়া পূর্ব্বে কথিতমত ব্যান্ধতির দহিত গায়ত্রী 
ও “ মধুবাতা ইত্যাদি ৮ ত্র্যচমন্ত্র এবং « মধু মধু মধু ” ইহা 
ত্রিবার জপ করিয়া “ যথাস্ুখৎ জুষস্ধং ৮” এই কথা বলিবে। 
পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে সংক্প করিয়া গায়ভ্রী ও মধুবাতা 
ইত্যাদি মধু মধু মধু পর্যযত্ত জপ করিবে ও শ্রদ্ধাপুর্বক অন্ন 

নিবেদন করিয়া আপোশান দিয়া যথাস্বখে ভোজন কর, 

এই বলিলে ব্রান্ধণগণ ভোজন করিবেন, তৎপরে তিনবার 
'ৰা একবার ব্যান্তির সহিত গায়ত্রী জপ করিবে, পরে £মধু- 
বাতা ইত্যাদি ত্র্চমন্ত্র ও « মধু * এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ 
করিবে)” এইরূপ পারস্করাঁদ্ির বচন আছে | 

সেই ব্রান্ষণগ্ণ বাগ্যত ( মৌনী ) হইয়া ভোজন করি- 
বেন ॥ ২৩৮ ॥ ্ 

অন্মিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোহত্বরঃ | 

আতৃত্েস্ত পৰিত্রাণি জণ্ড1 পুর্বজপন্তথা ॥ ২৩৯। 

ভক্ষ্য ভোজ্য লেঙ্ক পেয় ও চোষ্য রূপ পঞ্চপ্রকার অন্ন, 

যা ব্রাহ্মণগণের, মৃত ব্যক্তিগণের ও শ্রাদ্ধকর্তীর রুচিকর 
হয় সেই ইফন্রব্য শ্রাদ্ধ হবির যোগ্য ব্রীহিঃ শলিতঞুল, যব, 
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গোঁঠুমঃ সুদগ। মাষঃ মুনিগণের ভোজ্য অন্ন অর্থাৎ নীবার 

কালশীক মহাশন্ক এলাইচ শুগ্ঠশী মরীচ হিঙ্ছু গুড় শর্কর! 
কপূর সৈন্ধব ও লামুদ্র লবণ আত্ম কণ্টকিফল নারিকেল 
রস, বদর গব্য হৃদ্ধ দধি দ্বৃত গব্য হুপ্ধের পায়ম মধু ও মাংস 
প্রভাতি অন্য স্মাতিতে উক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দিবে | 

“হবিষ্য, এই কথা বলাতে হবিষ্যের অযোগ্য অন্য স্মতিতে 
নিষিদ্ধ কোত্রব ( কোদে! ধান্য ) মস্র চণক কুলিখ পুলাক 
নিষ্পাব (শিহী ) রাজমাষ ( বর্বটী ) শ্বেত কুম্বাণ্ড বার্তীকু 
কণ্টকারী ব্হতী উপোদকী বংশীঙ্ক র পিপ.পলী ব্চা শতপুষ্প 
উষরলবণ মৃতিকী» বিটলবণ মহ্ষী ও চমরীর ভ্প্ধ দধি স্বৃত 
পায়ন প্রভৃতি ভ্রব্যের নিষেধ জীনিবে | তৎকালে ক্রোধের হেতু 

হইলেও ক্রোধ করিবে না, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম করিবে না জম্পূর্ণ 
ভোজন হয় এরূপ দিবে | যাহাতে কিঞ্চিৎ অবশিষ থাকে 
এরূপ দিবে ; কেননা অবশিষ্ট দ্রব্যে দাসবর্গের ভাগ আছে। 
মনু কহেন যে « উদ্বভ ও ভূমিগত ভ্রব্য অকুটিল ও অশঠ 
ব্যক্তির এবং দীস বর্ণের ও তৎ পিতৃকর্ষে ভাগধেয় কথিত 
হয়ঃ | 
তথ তৃপ্তিপর্য্যত্ত পবিত্র মন্ত্র পুরুষহূক্ত পাঁবমানী প্রস্ভৃতি 

'জপ করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে তৃপ্ত জানিয়া সব্যা্ঘতি সপ্রশব 

গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২৩৯ ॥ 
অন্মমাদাষ তৃগ্ডাঃস্থ শেষঞ্ধেবাহ্থমান্য চ। 
তদন্নং বিকিরেজ্ডুমৌ দদ্যাচ্টাপঃ সক সকৃৎ। ২৪০ ॥ 

অনস্তর « সর্ধধমন্নমা দায় তৃপ্তাঃ স্থঃ এই বাক্যটি ব্রাহ্মণ- 
গণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার! * তৃপ্তাঃ স্ঃ+ এই বাক্য 
বলিলে « শেবমপ্যন্তি কিং ক্রিয়তাৎ* এই বাক্য বলিয় 
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ব্রাহ্মণগণ « ইঞেঃ সঙ্ছেপভুজ্যতাৎ ” এই ক্বাক্য বলিলে পর 
অভ্যুপগম (ন্বীকার) পৃর্বক সেই অন্ন গুলি পিতৃম্থানন্থ ত্রাক্ষ- 
ণের অগ্রে উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণদ্দিকে অগ্রবিশিষ্ট দর্ভ- 

পাতিত ভূমিতে তিল ও জল নিক্ষেপ করিয়া «যে অন্নিদ্ধা 
ইত্যার্দি* মন্ত্রবার] নিক্ষেপ-পৃর্বক পুনর্বীর তিল ও জল নি- 
ক্ষেপ করিবে | ত্দনস্তর, ব্রাহ্মণহত্তে এক এক বার করিয়া 

জল দিবে ॥ ২৪০ ॥ 
সর্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ। 
উচ্ছিষ্টসন্গিধো পিগুন্ দদ্যাদ্ধৈ পিভৃযজ্ঞবৎ্॥ ২৪১ ॥ 

পিশু পিতৃযজ্ঞকপ্পের অনুবস্তি প্রযুক্ত চরু পাঁক থাকিলে 

অগ্নৌোকরণ হোমের অবশিষ্ট চরুশেষের সহিত জমুদায় অন্ন 
গ্রহণ-পুর্ববক অগ্নির নিকটে পিগুসকল দিবে | চরুপাঁক না 

থাকিলে ব্রাক্গণের জন্য পক অন্ননকল গ্রহণ করিয়া তিলের 
সহিত মিশ্রিত করণপুর্বক দক্ষিণদ্িকে মুখ করিয়া ব্রাঙ্মণ- 
গণের উচ্ছিষ্টের নিকটে পিগুপিভৃযজ্ঞ কপ্পন্রমে পিগ 
সকল প্রদান করিবে ॥ ২৪১॥ 

ম!1তামহানানপ্যেবং দদ্যাদাচমনন্ততঃ। 

স্বন্তিবাচাং ততঃ কুর্যাদক্ষয্যোদকমেব চ॥ ২৪২॥ 

মাতামহাদ্ির পক্ষেও বিশ্বেদেবের আবাহন প্রভৃতি পিগ 

প্রদীন পর্য্যন্ত সকল কর্ম এরূপ পিতৃপক্ষের মত করিবে; 

তৎপরে ব্রাক্ষণগণকে আচমন কারণ জলদান করিবে। অনস্তর 

ব্রাহ্ষণগণকে * দ্বন্তি জত* এই বাক্য বলিয়া দ্বস্তি বাচন 
করাইবে, সেই ব্রাক্মর্ণগণ « হ্বন্তি * এইবাক্য বলিলে /অক্ষয্য 
মন্ত্বিতি ভ্রত+ এই বলিয়া ব্রাহ্মণহত্তে জলদান করিবে, সেই 
আান্বণগণণ « অক্ষ য্যমস্ত ” এইবাক্য বলিবেন ॥ ২৪২ ॥ 
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মত্ত! তু দক্ষিণা শক্তা| স্বখাকারমুদাহরেৎ। 

বাচাভামিতাস্থৃজাতঃ প্রন্কৃতেভাঃ স্বধোচাতাম । ২৪৩ ॥ 

তদনভ্তর স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি দক্ষিণ! দান করিয়। *ন্বধাং 
বাঁচরিষ্যে” এইকথ বলিয়া ব্রাক্ষণগণ «বাচ্যতাৎ” এই অনু- 
জ্ঞা করিলে “ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাৎ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্য- 

তাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাৎ মাতামহেভ্যঃ শ্বধোচ্যতাৎ 

প্রমাতভামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাৎ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ শ্বধোচ্যতাং 

ইত্যাদি ” স্বধাকার উচ্চারণ করিবে ॥ ২৪৩॥ 

ব্যুরত্ত স্বধেতুাক্তে ভূম সিঞ্চেম্ততো জলম । 
বিশ্বেদেবাশ্চ প্রীধস্তাং বিট্্রশ্চোক্তমিদং জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥ 

সেই সকল ব্রান্মণগণ « অস্ত শ্বধা* এই বাক্য বলিবেন, 
ভীহারা এইরূপ বলিলে পর কমগ্ডল্দার! ভূমিতে জল সেচন 
করিবেঃ তরনস্তর “ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়স্তাৎ ”*এইবাক্য বলিবে, 

ত্রাক্ষণগণ কর্তৃক « প্রীয়স্তাঁৎ বিশ্বেদেবাও ” এইবাক্য কথিত 
হইলে, পরশ্লোকরূপ মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৪৪ ॥ " 

দাতার! নোভিবদ্ধান্তাং বেদাঃ সম্ভতিরেব চ। 

শ্রদ্ধী চ নে! মাব্যগমদ্বছদেষঞ্চ নোস্তি।তি ॥ ২৪৫ ॥ 

আমাদের কুলে স্বর্ণরৌপ্যাদি দানদাতা বর্ধিত হউক অর্থাৎ 
অনেক দাঁত] হউক, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন তাহার অর্থজ্ঞান ও 
অনুষ্ঠান দ্বার! খক্.যজুঃ সাম ও অথ্বববেদ বর্দিত হউক, পুত্র 
পৌন্র প্রভৃতি সন্ততি পরম্পরাত্রমে বর্ধন শীল হউক, পিতা 
পিতামহ প্রপিতামহু প্রভৃতির পরকালের প্রীতির নিশি 

আমাপিগের শ্রদ্ধা বিনষ্ট না হউক এবৎ আমাদ্দিগের অনেক 

্ব্ণাদি দানীয় জব্য হউক এইরূপ জপ করিবে ২৪৪ ॥ 
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: ইত প্রিষ। বিঃ প্রণিপতা বিস্জ্ঘযেং। 
বাজে বাজ ইতি প্রীতঃ পিতৃপুর্বং বিসঙ্জনয় ॥ ২৪৬ 

এইরূপ পূর্বর্লোকে কথিত মত প্রার্থনা মন্ত্র জপ করিয়৷ 

€ ধন্য বয়ং ভবচ্ছরণযুগলরজঃপবিত্রীকৃতমন্বম্রন্দিরম্ শাকা- 
দ্যশনক্লেশমবিগণয্য ভবস্তিরনুগৃহীতা বযমূ ” এই প্রকার 
প্রিয়বাক্য কহিয়া প্রদক্ষিরণ-পুর্ব্বক নগস্কার করিয়া পরে 
বক্তব্য মতে বিদর্জন করিবে। 

কিরূপে বিসর্জন করিতে হুইবে ৭ এই বিষয়ে কহিতেছেন 
যে “ বাজে বাজে বত বাঁজিনো৷ ন ইত্যাদি” মন্ত্রধার! পিতৃ- 
অবধি প্রপিতামহ পর্যযস্ত ও মীতাঁমহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতা- 
মহগণের বিসর্জন করিবে পরে পূর্ব্বউক্ত মন্ত্রমতে বিশ্বেদের 
প্য্যস্তের বিসর্জন করিতে হইবে এবং দর্ভান্বারস্তণদ্বারা 
£উত্তিষ্ঠত পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রধারা প্রীতির লহিত বিসর্জন 
করিবে ॥ ২৪৬ ॥ 

বন্মিতস্তে বংঅ্রবাঃ পুর্বমর্থাপাতে নিষেশিভাঃ | 

পিতৃপাত্রং তছুতানং কত্া বিপ্রান বিসর্দষেৎ ॥ ২৪৭ | 
অর্ধ্যদানের পরে সংশ্রব (ব্রাঙ্গণহস্ত হইতে গলিত 

অর্ধ্যোদক ) পূর্বে ষে অর্ধ্যপাত্রে স্থাপিত করিয়া ন্যুজ কর! 

হইয়াছে, সেই পিতৃপাত্রটি উত্তান ( উর্ধমুখ ) করিয়া পরে 

ব্রাহ্মণগণ্রে বিসর্জন করিবে ; এইটি « দাতারো ন ইত্যা- 

দি” আশীর্বাদ প্রার্থন। মন্ত্রজপের পরে £ বাজে বাজে 
ইত্যাদি ” মন্ত্রের পুর্বে ন্যুজপাত্র উর্ধামুখ করিয়া পরে 

বিনজ্জন করিতে হইবে ॥ ২৪৭ 
প্রদক্ষিণমন্তরত্রজা ভূীত পিভৃসেবিতম্ | 

 ব্রঙ্গচারী ভবেতান্ত রজনীং ত্রাঙ্মণৈঃ সহ ॥ ২৪৮.॥ 
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জনস্তর, আপনার লীগা পর্যন্ত ত্রাক্ষণগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিয় গুহার] «“আক্যতাম্” এইরূপ অনুজ্ঞ করিলে 
তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বূছে প্রত্যাগমন-পূর্ববক 
বন্ধুবান্ধবের সহিত পিভৃগ্রণের ভোৌজনের অবশিষ শ্রাদ্ধশেষ 
অবশ্যই ভোজন করিবে, কৌনমতে আাদ্ধশেষ ভ্রব্য ভাজন 
“বজ্জন করিবে না; মাংস অরশিষ্ট থাকিলে যদি তাহাতে 
রুচি ছয় তবে ভোজন করিবে, রুচি না হইলে ভোজন করিবে 

না; ইহার প্রমাণ “ দ্বেজের কামনা ” এই বাক্যের স্থলে 
কথিত হইয়াছে ; অতএব এস্ছলে নিয়ম নাই | যে দিনে শ্রাদ্ধ 
করিবে, সেই রাত্রিতে শ্রাদ্ধকর্তী শ্রাদ্ধভোক্তা-ব্রাক্ণগণের 
সহিত ব্রক্গচর্য্যধর্ম অবলম্বন করিবে এবং পুনর্ভোজন প্রভৃতি 
ত্যাগ করিবে; “শ্রাদ্ধকর্তা দত্তধাবন, তানুলচরর্ধণঃ তৈলাদ্ি- 
অক্ষণ-পুর্ব্বক ন্গানঃ উপবাস, রতিক্রীড়া, গুঁধধসেবন ও পরানন- 
ভোজন এই সাতটি কর্ম বর্জন করিবে এবং পুনর্ববার ভোজন, 
ক্রোশের অধিক গমনঃ ভার বহন, বেদ অধ্যরন ও অধ্যাপন, 

মৈথুন, দান ও দান গ্রহণ এবং হোম, শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ এই 
আটটি কর্ণ ত্যাগ করিবে ” এইরূপ বচন আছে ॥ ২৪৮॥ 
এই বূপে পার্বণ শ্রাদ্ধ কহিয়! সম্প্রতি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কছিতে- 

ছে নস | 

এবং প্রদক্ষিণাবৃৎকো বৃন্ধো নান্দীমুখান, পিতুন্। 

যজেভ দখিকর্কনভুমিপ্রান্ পিগাঁন্ ববৈঃ জিযাঃ।. ২৪৯॥ 
বদ্ধিশ্রাদ্ধে (.পুভ্রজনম্মপ্রভৃতি নিমিতক শ্রাদ্ধ ) এইরূপ 

পূর্ববকথিত মত পিভৃগণের পুজা করিবে + 'কিস্তু তছিবয়ে 
বশেষ কহি-তচ্েন, এই যে “ প্রদক্ষিণার্ৎক হইবে, ( সক্ল 
ধ্ঙ্ধীন গুলি প্রনক্ষিণাবর্তনপূর্ব্ব ক করিবে, ) ৩- যে যে, 

(২১) 



১৬২ মিতা 

বাক্যে পিভৃগণের উল্লেখ করিতে হইবে, ভাহার পূর্বে 
 নান্দীমুখ ” এইরূপ পিভা পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির 
বিশেষণ গিতে হইবে; অতএব আবাহনাদিতে * নাঁন্দীমুখান 
পিতুন আবাহযিষ্যে ও নান্দীমুখাম্ পিতামহ্থান আবা- 
হযিষে ” ইত্যাদি রূপে বাক্য প্রয়োগ করিতে হুইবে। 

কি প্রকারে পৃজী করিবে ? এই বিষয়ে কহিতেছেন “ দি 
ও বদরীফলমিশ্রিত পিগু প্রদান পুর্ববক পৃজ1 করিতে হইবে” 
আর পার্বণ শ্রাদ্ধে তিল দ্বার যে যে কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
হয়ঃ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে তিল ন] পিয়। যব দ্বারাই সেই সেই কার্য 
সম্পন্ন করিতে হইবে। এই আাদ্ধে “ দৈবে (আভ্যুদয়িক 
আদ্ধে ) যথীশক্তিমতে হুইটি হুইটি ব্রাহ্মণ শ্থাপন করিবে” 
এবিষয়ে ব্রাঙ্ষণের হঙ্ঘ/ পুর্বেই দর্শিত হইয়াছে। এই 
আদ্ধে « প্রণক্ষিণারৎক ” ইত্যাদি পরিগশিত থাকায় অন্য 
অন্য স্মতিশাজ্ত্রোক্ত বিশেষ ধর্ম সকলের গ্রহণ জানিতে 

হুইবে। আশ্বলাঁয়ন কহেন যে “ আত্যুদয়িক আছে ড্ুই হ্রইটি 
ব্রাঙ্গণ স্থাপন করিবে, সুলরহিত কুশারদি আহরণ করিবে | 

শ্াদ্ধকর্তী। পূর্ববমুখ, জ্জঞোপবীতী ( দ্বাভ।বিক যজ্ঞস্ুত্রধারী ) 

হইবে, দক্ষিণাবর্তনঃ যবের দ্বারা তিলের কার্য ও দ্বিণ 

?হ্ধ পুষ্পাদি দীন করিবে এবং আপন দানে সরল দর্ভ দিবে 

& যবৌপি সোমদৈবত্যো। গোনবো দেবনির্মিতঃ- প্রত্বমত্তিঃ 
পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৃনু ইমাল্লোকানূ প্রীণাছি নও 
স্বাহ] ” এই মন্ত্র দ্বার যব নিক্ষেপ করিতে হইবে, বিশ্বেদেব] 
ইদৎ বোত্র্ধ্যং এবং নান্দীসুরখখঃ পিতর ইদং বোত্র্ধযৎ” এইরূপ 

যথালিঙ্গ ক্রমে অর্ধ্য দান করিতে হইবে, * অগ্নষে কব্যবাহ- 
নায স্বাহাঃ সোমাষ পিতৃমতে ম্বাহ?” এই মন্ত্র বারা আন্বণের 
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হুন্তে ছোম করিতে হইবে» £ মধুবাতা খভাযতে রা ্ 

( ত্্যচ ) মন্ত্রন্থানে « উপান্সৈ গাফত ইত্যাদি” 
সধুমতী মন্ত্র পাঠ করাইতে হইবে ও অক্ষনমীমদসত গর 
মন্ত্র পাঠ করিতে হুইবে। 

্রাঙ্মণগণ অন্নভোজন-পূর্বক আচমন করিলে পরে ভো- 
জন স্থান সকল গোময়-দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুর্ব দিকে অগ্রাবি- 
শি দর্ভ পাতিত করিয়া তাহার উপরে পৃষদাজ্য (দখি- 
যুক্তত্বত ) মিশ্রিত ত্রাক্ষণ-ভুক্তাবশিষ্$ট অন্ন-দ্বারা পিত্রাদি 
এক একের হুই হ্ইটি পিণু দিবে, অন্যস্বতিতে আর আর যে 
ষে বিধি আছে তাহাও জানিতে হইবে । . 
যি “ পিতৃগণের পুজা করিবে ” এরূপ সামান্য বিধি 

লিখিত হইল তথাপি অন্য স্মৃতি হইতে পশ্চাদ্বভ্তব্য তিনশ 
প্রকার শ্রাদ্ধ ও শ্রার্ধের ভ্রম জানিতে হইবে শীতাতপ কহেন 
যে “অগ্রঠে মাতার শ্রাদ্ধ করিবেঃ পরে পিতা ও পিতামহাদ্দির 

শ্রাদ্ধ করিবে তৎপরে গ্নাতামহ প্রভৃতির শ্রদ্ধ করিবে ” এই- 

রূপ তিন প্রকার শাদ্ধ জানিবে ॥ ২৪৯ ॥ 

- একোদ্দিক্ট শ্রাদ্ধ কহিতেছেন»--_ 
একোদ্িষ্টং দৈবহীনমেকাতকপবিত্রকম | 
আবাহনাগ্লোকরণরহিতং হুপসব্যবৎ ॥ ২৫৯ | 

যে শ্রাদ্ধে একব্যক্তির উদ্দেশ করা যায় তাহাকে «একো - 

দিষ্ কহিয়ী থাকেন ॥ অতএব এইকর্নের নাম “একো ্িউ”। 
পরে উপসংহার স্কাছে যে “ প্রতিশ্রদ্ধের বিশেষ কথন 

ভিন্ন যাহ। শেব রহিল তাহ। পার্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় আচরণ 
করিতে হইবে” অতএব পার্বণের ন্যার দকল ধর্ম কর্ম প্রাপ্তি 
হইবার একোপ্দিষউ আদ্ধে রিশেব কহিতেছেব | | 
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দৈবরহিত ( বিশ্বেদেব পক্ষরহিত)১ একটি অর্ধ্যপাত্র, 
এফগাছি দর্ভের পবিত্র, আবাহুন রখ্তিঃ অম্ৌকরণ হো 
বর্জিত ও 'প্রাচীনাবীত ( বিপরীত যজ্ঞস্ুত্র-ধারী ) এইগুলি 
একোদ্দিউ শ্রাদ্ধে বিশেষ জানিৰে | পরশ্রাদ্ধে বিপরীত যজ্জ- 

স্থাত্রধারী” কহার আভ্যুদয়িক শ্র।দ্ধে  যজ্ঞোৌপবীতী” (হ্থা- 
ভাবিক মত যজ্ঞসুত্রধারী) হইবে, ইহাই স্থির হুইল ॥ ২৫০ | 

উপতিষ্ঠতামক্ষষ্য স্থানে বি প্রবিসর্জ্নে। 

অভিরম্যতামিভি বদেৎ বযুন্তেইভিরতাঃ-ল্ম হ॥ ২৫১॥ 

গখর্ধবণ আছে “ স্বন্তি বাচন করিয়া অক্ষয্যোদক দিবে” 

এরূপ কথিত হইয়াছে কিন্তু, অক্ষষ্য স্থানে *“ অক্ষয্য ” শব্দ 
ন। বলিয়া “ উপতিষ্ঠতাম্ ” এইরূপ বলিবে। 

ব্রান্ধণ বিসর্জন করিবার বিষয়ে £ বাজে বাজে ইত্যাদি ” 
মন্ত্র পাঠ না করিয়। দর্ভানারজ্ত ক্রমে “ অভিরম্যতাঁষ্ ” এই 
বাক্য বলিবে, ব্রাক্ষণগণ « অভিরতাঃ মম * এই বাক্য বলি- 

বেন? এরূপ প্রণিদ্ধ আছে। 

একোদ্দিষ্ট শ্রীদ্ধে এইগুলি বিশেষ বিধি কথিত হুইল, 
তস্ভিন্ন শ্রাদ্ধের অজ যাঁহ। অবশিষ্ট রহিল, ভাহণ পার্বণ আ- 
দ্ধের ন্যায় অবিকল জানিবে। | 

এই একো দিক শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন কালে করিতে হইবে, দেবল 
কছেন ষে “ পূর্ববাহ্ম কালে দৈব কর্ম করিবে, অপরাহ্ কালে 
পৈতৃক কর করিবে, মধ্যাহ্চ কালে একোদ্িষ শ্রাদ্ধ করিবে, 
প্রাতঃকাঁলে আভুযুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে ৮15 

“ পিতৃআদ্ধের অবশিষ জন্ন ভোৌজন করিতে হুইৰে ” 
এরূপ বিধি থাকিলেও কোন কোন বিশেষ একো নিক শ্রা্ধে 
শেষ ভার ভোভ্বনের নিষেধ দৃষট হইতেছে যে “পরে বক্তব্য 
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নব শ্রদ্ধে যাহা! শেষ খাঁকে? গৃছেতে যাহ। পর্যযযিত হয় ও 
স্রীপুরুষের ভোজন হইলে যাহ? অবশিষ্ট থাকে কখনই তাহ! 
ভোজন করিবে না|, তন্মধ্যে নবশ্রাদ্ধ ইহাকে কহা যায় 

ষে« প্রথম ভৃতীয় পঞ্চম সগুম নবম ও একাদশ দিনে যে 
শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহাই « নবশ্রাদ্ধ" প্রসিদ্ধ আছে ”॥ ২৪১ ॥ 

সপিণ্ীকরণ শ্রাদ্ধ কহিতেছেন,--_- 
গন্ধোদকতিলৈযুক্তং- কুর্যযাৎ পাত্র চতুষ্টঘস্। 

অর্ধ্যার্থং পিভৃপাতেষু প্রেতপাত্রং গ্রনিষ্চবেৎ ॥ ২৫২ ॥ 

যে সমানা ইতি দ্বাতাং শেষং পুর্বরদাচর়েৎ। 

এতৎ নপিগীকরণমেকোদিষ্টং স্থ্রি। অপি॥ ২৫৩ ॥ 

অর্ধ্য সিদ্ধির নিমিতে.পুর্ব্বোক্ পার্বণ শ্রাদ্ধের বিধিম তে 

গন্ধ জল ও তিল যুক্ত চারিটি পাত্র করিতে হইবে; এস্থলে 
তিলমুক্ত চারিটি পাত্র বলাতে পিতৃবর্ধে চারিটি ব্রাহ্মণ দর্শিত 
হইল, আর বৈশ্যদেব পক্ষে হুইটি ব্রাহ্মণ স্থিরই আছে! 

এই সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধে প্রেতপক্ষের অর্ধযপাত্রের কিঞ্চিৎ 
অবশিষ্ট জল তিন অংশে ভাগ করিয়। « যে সমামাঃ সমনস 

ইত্যাদি ” হইটি মন্ত্রবারা এক এক অংশ পিতামহ প্রভৃতির 
অর্ধপাত্রে মিশ্রিত করিবে | অপর বিশ্বেদেবের আবাহন!- 
দি বিসর্জন পর্য্যস্ত পার্ধণ শ্রাদ্ধের মত করিবে) প্রেতের 
অর্ধ্যপাত্রের অবশিষ্ট জলঘারা প্রেতস্থানস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ধ 
দিয়) শেষ সমুদয় কর্ম একোদ্দিষট শ্রাদ্ধের ম্যায় সমাপন 
করিবে। 

অপর, পিভৃপক্ষের ডিনের পার্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় সমুদয় 
কার্য্য করিবে। 

ই জাভারও এই সপিপীকরপ-ও পূর্বে কথিত একোন্দিউ 



১১৩ মিভাক্ষর! 

কাঁরবে, ইহা। বলাতে পার্বণে মাতৃ আদ্ধ পৃথক্ করিবে না 
এই প্রকার নিরাপিত হইল| 

এম্থলে “ প্রেতশব্দ ” পিতার প্রপিতামহু বিষয় এইরূপ 
কেহ কেহ কহেন ; কেনন। তাহার তিন পুরুষের মধ্যে অস্তু- 

ভাব প্রযুক্ত সপিগীকরণের পরে পিগুদামার্ধির নিব্র্ভি উপ- 
পর্ভি হইল | | 

অনন্তর মৃত ব্যক্তির উত্তর কাঁলে পিণ্ড ও জল দীপ অনুরাতি 
থাক] প্রযুক্ত অন্তর্ভ।ব যুক্ত নহে ; অতএব যম কহিয়াছেন 

যে“যে ব্যক্তি সপিশীক্ত প্রেতকে ভিন্নপিণ্ডে নিয়োগ 

করিবে, তদ্দার। বিধির হইবে ও পিতৃহত্যার পাপ জন্মিবে| 

প্রকর্ষের দ্বার গত এই অর্থে প্রেতশব্দ প্রয়ো*' হয় এইদ্মিত্ 

চতুর্থ পুরুষেতেও প্রেতশব্দ উপপন্ন হয় « প্রেতগণের তৃপ্তির 

পিমিত্তে শ্রাদ্ধ:পি করিবে এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, 
আঁরও £ সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধ করিতে হইলে বৈশ্বদেব পক্ষের 
কাধ্য তগ্র করিয়। পরে পিতৃ পক্ষের কার্য করিবে, তৎপরে 
পিভৃগণ এইরূপ উল্লেখ করিবে পুনর্ধার আর প্রেতশব্দ 
উল্লেখ করিবে না| সপিগ্ীকরণ শ্রাদ্ধের পরে প্রেতের শ্রাদ্ধ 

নিষেধ দৃষ হইতেছে, তাহা পরে স্থৃত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় 
না। « অমাবস্যপ্রভৃতিতে শ্রাদ্ধের.বিধি প্রযুক্ত ও সপ্তম 

পুরুষে সপিওতা নিরৃত্ভি এ বচনও চতুর্থ পুরুষের তিন 

পুরুষে অন্তর্ভীবই হুইভেছে | চতুর্থ পুরুষের তিন পিণ্ডে 
ব্যাপ্তি আছে, পঞ্চম পুরুষের ভ্রুই পিণ্ডে ব্গাপ্তি আছে, বচ্ঠ 
পুরুষের একপিণ্ডে ব্যাণ্তি আছে, সপ্তমপুরুষে পিগু ব্যাপ্তি 
নাই। “ পিতৃপাত্র সকল ” ইহাঁও পিতৃপ্রধান প্রযুক্ত পিতৃ- 
পক্ষেই ঘটিতেছে তাহ? ন1 হইলে পিতা! ও পিতামহের প্রা- 
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নত্ব হয় না, অতএব পিতৃপাত্র সকলে সেই প্রেতপাত্র ' সেচন 

করিবে « পিতার প্রপিতামহ পাত্র গিতৃপ্রভৃতির পাত্রে 
লেচন করিবে” তাহ! যুক্তিযুক্ত নহে; এস্থলে শিগুসংযৌজন 
উত্তরকালে পিগুদানার্ি নিষেধ প্রয়োজনক নহেঃ কেবল 

প্রেততব নিরত্তি পূর্বক পিতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য মাত্র। 

ক্ষুধা ভূষণ! জনিত অত্যন্ত হুংখ-দায়ক অবস্থাই প্রেতত্ব হয়। 
মার্ক কহিয়াছেন “ মনুষ্যগণের মৃত্যুর পরে এক বৎসর 
কাল প্রেতলোকে বান কথিত হইল? হে ভৃগুনন্দন ! সেখানে 

গতিদিন ক্ষুধা ও ভূষণ হুইয়া থাকে। 
পিতৃত্ব প্রাপ্তি বলাতে বস্ব।পি শ্রাদ্ধদেবতার সহঙ্থা কথিত 

হুইল, পৃর্ব্বের একোদ্দিষ্টের দহিত সপিও্ীকরর্ণ-দ্বারা প্রেতত্ব 
নিবৃত্তি প্রযুক্ত পিতৃত্ব প্রাপ্তি হইয়। থাকে, এইরূপ স্থির হই- 
তেছে। যেব্যক্তির বোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ কৃত হয় নাই, তাহার 
অন্য অন্য শত শত শ্রাদ্ধ হইলেও প্রেতত্ব স্থির থাকে। 

বচন আছে যে 4 পিতৃপক্ষে ও প্রেতপক্ষে সমফিতে চারিটি 

পি প্রান করিবে, তন্মধ্যে অগ্রে পিতৃপক্ষের তিন পিগ্ড 

সমাপন করিবে; তদবধি নেই প্রেতের প্রেতত্ব নিবৃত্তি 
হওয়ায় পিতৃতুল্যত্ব প্রাপ্তি হইবে । 
& ষে ব্যক্তি দপিগ্ডীকৃত প্রেতকে ভিন্নপিণ্ডে নিয়োগ 

করিবে ইত্যাদি ” বচন দ্বারা পৃথক্ একোপ্দিষউ বিধানে 
সপিণ্ীককত পিতৃগণকে পিগুদান নিষেধ প্রযুক্ত পার্বণ বিধান 
মতে পিও্ দান অবগতি হইতেছে, কিন্ত প্রতিবর্ষে তাহার 

মৃত ভিথিতে একোদ্দিষউ ও পাক্ষিক 'একোদ্দিষ্টে একো- 
দে বিধিমতে শ্রাদ্ধ করিবে, এইরূপ বিবি প্রতিপন্ন হই- 

তেছে | আর যে দপিত্ীকরণের পরে * প্রেতশব ” 



১৬৮ সিভন্গদ্দ। | 

উচ্চারণ করিবে না, সেশ্থলে প্রকর্ষ গমন-ঘ্বারা “প্রেতশব্দ” 

প্রয়োগ হইবে * যেহেতু রূট়ি শব্দশক্তিতে প্রেতশবন্দের 
দ্বার বিশিষ্ট ভ্ুঃখ অনু ভবের. অবস্থ1 প্রতিপন্ন: হইতেছে । 
আর স্ৃতমাত্রে ষে প্রেতশব প্রয়োগ হয়, তাহ। পূর্বে 

প্রেত হইয়াছিল এইহেতুতে প্রয়োগ হুইয়াথাকে। 
_« সপ্তম পুরুষে সপিওতা নিরতি হয় ” এই হেতু প্রথ- 
মের চতুর্থ ব্যাণ্ডি, দ্বিতীয়ের পঞ্চম ব্যাপ্তি ও তৃতীয়ের ষষ্ঠ 
ব্যাপ্তি, সগুমে নিরভি হয় এরূপ ঘটিতেছে | 
আরও নির্ধাপ্য (দেয়) পিশানয়-দ্বারা »পিগুতা হয় 

ন1 7; কেন না তাহাতে ব্যাপকতা থাকে নাঃ অতএব এক 

শরীর অবয়বানুয়-ঘবার। সাপিণ্য হয়, ইহা! উক্ত হইয়াছে । 
প্রেতশব্দ নিবৃভি দ্বার শ্রাদ্ধ দেবতা সম্পর্ক হুওয়ায় পিভৃ- 
শব প্রয়োগ হয়ঃ অতএব “পিতৃপাত্র” এরূপ যাহা লিখিত 
হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইল সেই. হেতু অনস্তর মৃতপাত্রো- 
দকের ও তৎ পিগ্ডের পিতৃপাত্র সকলে ও শিতৃগণের 

পিগুসকলে সংসর্ণ করিতে হইবে ইহা স্থির হইল | 
আঁচার্যয পরের মতই উপন্যাস করিয়াছেন ইহা৷ পিতামহ 

প্রভৃতি তিন পুরুষ মৃত হুইলে পিতার লপিগ্ীকরণ জানিবে | 
পিতামহ ও শ্রপিভামহ জীবিত থাঁকিতে পিতা মৃত হইলে 

সপিপ্তীকরণই নাই ঃ কেন না বচন আছে যে “( ব্যুৎক্রমে ) 
বিপরীত ক্রমে মৃত হইলে 'সপিশ্তীকরণ কার্য; করিবে ন1” 
মনুর বচন "আছে ষে “ যাহার পিতা মৃত হইল, যদি তাহার 
পিতামহ জীবিত থাকে, তবে পিতার নাম সংকীর্তন 
করিয়। প্রপিতামহু বলিয়া প্রয়োগ করিবে ” এইটিও পিতৃ- 

শব্দ প্রয়োগের নিয়ম জন্য নতুবা পিগুদ্ব় দানের জন্য 
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ছে, কিপ্রকাঁতে করিবে তাহ? কহিতেছেন যে পিতা জীবিত 
'খাকিলে গুর্পুরুষদিগেরই শ্রাদ্ধ করিবে | যাহার পিত। 
মৃত হয়েন শ্রবং পিতামহ জীবিত থাকেন, তিনিও পূর্ববপুরুষ- 
কিগেরই পিও দান করিবেন ” এইরূপ অনয জানিতে 
হইবে । 

যদি হ্রইমত স্থির হইল, তবে কি প্রকারে. কার্য নিম্পন্ন 
করিবে ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন। 

হ্বে«সে পিতাক্ নাম সংকীর্তন কাঁরিয়। প্রপিতামহকে 

কীর্তন করিবে ” এস্থলে আদ ও অন্ত গ্রহণ-দ্বারা সর্ধস্থলে 
* পিতুঃ পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ ” এইরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করিবে । 

নতুবা কদাচিৎ প্রিতামহ ও প্রপিতামহের প্রথমত্ব হয় না| 

বদ্ধ প্রপিতামহ ও তাহার পিতার শেষত্ব হয় না; অতএব 

পিতীপ্রভৃতি শব্দের সন্বন্ধিবচন প্রযুক্ত পিত1 জীবিত থাকিলে 
* স্পিতুঃ প্রিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ শ্রপিতামহেভ্যঃ ” এইরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করিবে। 

পিতামহ জীবিত থাকিলে “ পিতামহস্য পিতৃভ্যঃ পিতা- 
অহেভনঃ প্রপ্িতামহেভ্যই ”* এইরূপ ধাঁক্য প্রয়োগ করিবে ; 

অতএব পিগু পিতৃষজ্ঞে “ শুন্ধস্তাং পিতর ইত্যাদি” মন্ত্রের 
উহ হইবে না। 

বিষ্ণুর বন আছে ষে * যাহার পিতা মৃত হুন নে 

ব্যক্তি পিতৃপ্সিগড স্থাপন করিয়। পিতামহের পর স্ুই পুরুষকে 
দিবে ” তাহার অর্থ এইরূপ যে « পিতামহ জীবিত থাকিলে 
যদি পিত। মৃত হন তবে একো দিষ শ্রাদ্ধের বিধিমতে পিতার 
এক পিগু দিয় পিতার যিনি পিতামহ তঁহার পরপুঞ্লষ ভ্ুই* 

(২২) 



১৪৩ সিভাক্ষত্ম। । 

ব্যক্তিকে পি্ড দিবে, মেই পিতামহ আপনার প্রপিতামহন 
তিনি সংপ্রদান শ্বরূপই থাকিবেন | 

£ প্রপিতামহ ও তাহার পর পুরুষদ্বয়কে পিগু দিবে ” 
এই শব্দ প্রয়োগ নিয়মি পূর্বেই কথিত হইয়াছে আর গে 
ব্রাহ্মণীদি কর্তৃক হত পিতার সপিশীীকরণ নাই ইহ জাঁনিবেঃ 
তদ্বিষয়ে কাত্যায়ন কহেন যে “ ব্রাহ্ষণাদি কর্তৃক পিতা হত 

হইলে, পতিত হইলে ও জন্গরহিত হইলে এবং ক্রমব্যতি- 
রেকে হৃত হইলেঃ পিতা যাহাঁদিগকে পিগড দেন তাহাদিগকে 
পিগ্ড দিবে 1” 

“গো ও ব্রাক্মণকর্তৃক হত পিতার সপ্রিগীকরণ ন৷ থাকায় 
উহাকে লঙ্ঘব করিয়া পেতামহপ্রভৃতিকে পার্বণশ্াদ্ধের 

বিধিক্রমে পি দিবে ” ইহা! স্থির হইল; এইহেতু নপিশ্ী- 
করণের অভাব অবগতি হইতেছে 4 

মাতআর পিগুদান প্রভৃতিতে গোত্র উল্লেখের এই সংশয় 
উপস্থিত হইতেছে ষে, স্বামীর গৌত্রদ্বারা বাঃ পিতার গোত্রের 
বার পিগুদান কর্তব্য ॥ কেনন| এ ভ্রই গোত্রেই বচন কখিত 
আছে যে «বিবাহ কার্যের আরস্তে সপ্তপদী গমনের পরে 

স্্রীগণ পিতৃগোত্র হইতে রহিত হইয় থাকে; অতএব তাহার 
স্বামীর গ্োত্রদ্বার। পিগড ও জল দান ক্রিয়া কর্তব্য + ইত্যাদি 
স্বামীর গোত্র উল্লেখ বিষয়ক বচন আছে | স্ত্রীলোকের পিতৃ- 
গৌত্র ত্যাগ করিয়া স্বমীর গোত্রদ্ধারা কোন কর্ম করিবে 
না; কেনন। “জম্ম এবং মরণে স্ত্রীজাতির পৈতৃক-কুল স্থিরতর 

থাকে।” ইত্যার্ণি পিতৃগোত্র বিষয়ক রচন দৃষ্ট হইতেছে 
এই স্ত্রীজাতির স্বামীর গোত্র ও পিতার গোত্র উভক্র বিষয়েই 
বিরোধ উপস্থিত হইলে আস্ুরাদি বিবাহুবিষয়ে ও পুনজ্রিক। 



আচারাধ্যায়ঃ। ১১ 

করণেতে পিতৃগোত্রই স্থিরতর থাকিবে ; কেননা, সেস্থলে 
তদ্বিযয়ক বিশেষ বচন আছে এবং দানেরও অনিবৃত্তি দৃষ্ট 
হইতেছে । ক্রাক্ষার্দি বিবাহ হইলে পর ব্রীহি যবের ন্যায় ও 
বৃহক্রথন্তর স।মের ন্যায় বিকল্পে ভ্ুই মতই সিদ্ধ হইতেছে । 
» উক্ত উভয়গোত্রের মীমাৎসাতে কহিতেছেন যে * ষে পথ- 

ক্রমে ইহার পিতৃলোকগণ গমন করিয়াছেন ও যে পথক্রমে 
শিতামহগণ গমন করিয়াছেন, তাহাই সবব্যক্তিগণের পথ 
সেই পথের দ্বারাই গমন কর! কর্তব্য; কেননা নেই পথে 
গমন করিলে দোষ প্রাপ্ত হইতে পারে নী” এই বচনদ্বার! 
বংশপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত রীতিমত আচরণ দ্বারা ব্যবস্থা 

হইবে 

এই প্রকার বিষয় বিভেদ ভিন্ন এই বচনের অন্য বিষয় 

বিভেদ দৃষ্ট হয় না; পুনর্বার কহিতেছেন যে “ যে স্থানে 

শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা বাঃ আঁচার দ্বারা ব্যবস্থা নাই, মে বিষয়ে 
£ আপনার তুষ্টিই বলবতী হইয়া থাকে ” এই বচনদ্বার। 

কর্তার ইচ্ছাই ব্যবস্থা-কারিণী হইয়াছে ; যেমন গর্ভা- 
ধান অবধি অষ্টম বংনরে ব। জন্মাবধি অষ্টম বৎনরে উপনয়ন 

চ্ক(র করিবে এবং মাতার সপিগীকরণেতেও বিরুদ্ধের 

ন্যায় বচন সকল দৃষ্ট হইতেছে ; সে বিষয়ে পিতামহী প্রভূ- 
তির সহিত মাতার সপিও্ীকরণ করিবে এবং স্বামী আপ- 

নার মাতার সহিত আপনার স্ত্রীর সপিণুীকরণ করিবে, পৈঠী- 

নি কহেন যে, কোন স্ত্রী পুত্রবতী না হইয়া যদি মরে তবে 
স্বামীই তাহার সপিও্ীকরণ করিবে এবং এই স্ত্রীর শ্বশ্রু প্রভৃ- 
তির সহিত সপিণ্ডীকরণ হইবে এবং পতির জহিত সপিত্তী- 
করণবিষয়ে যম কহিয়!ছেন ষে * স্ত্রীজীতির একগতির সহিত্তি 



১৭২ মিভাক্ষরা। 

সপিগ্ীকরণ করিবে ? কেননা স্ত্রী মরিয়াই মন্ত্র আহুতি ও, 
ব্রত-দ্বার1 পতির সহিত এক্য প্রাণ্ড হইয়া থাকে | উশন! 
মাতাষহের সছিত সপিণ্ীকরণ কথিক্নীক্েন যে * নন্বংনর পুর্ণ 
হইলে পুত্রগণকর্তৃক যেমন পিতামছেতে পিতার লপিগ্ীকরণ 
কর্তব্য তেমনি মাতামহেতে মাতার সপিগ্ডীকরণ করিবে এবং 
ভগবান্ শিব কহেন যে *“ সংবৎসর পূর্ণ হইলে পুত্রগণ কর্তৃক 
পিতামছে পিত। যোজ্য হইবেন ও মাতামহে মাতা যোজ্য। 
হইবেন ” এইপ্রকার বচন সকল থাকিলে পুভ্তররহিতা স্ত্রী মৃত 
হুইলে স্বামী আপনার মাতার সহিত তাহার সপিগুীকবরণ 
করিবে। স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিলে তাহার পুত্র পিতার 
সহিত মাতার সপিগ্ীকরণ করিবে | আম্মরাদি বিবাহে উৎপন্ন 

পুত্র ও পত্রিকার পুত্র মাতামহের সহিত সপিত্ীরুত হইবে | 
ব্রাঙ্মাদি বিবাহে উৎপন্ন পুত্র পিতার বা মাতামহের কিম্ব! 

পিতামহীর সহিত বিকণ্পে সপিগুীী করণ, করিবে | এবিষয়ে যদি 
কুলক্রমাগত বিধির নিয়ম থাকে তৰে সেই মতেই করিবে, আর 

যদি কুলক্রমাঁগত বিধির নিয়ম না থাকে তবে আপনার ইচ্ছা- 
মতে যাহা রুচি হইবে তাহাই করিবে তন্বিযয়ে যে কোন 
প্রকারে মাতার সাপিণ্ত থাকিলেও যেখানে অন্ষটকাদিতে 
মাতার শ্রাদ্ধ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে যে « অনুষ্টকাসকলে, 
বৃদ্ধিতে, গয়াতেঃ যৃঙ্ভতিধিতে মাতার শ্রাদ্ধ পৃথ্থক্ করিবে 

অন্যন্ত পির সহিত করিবে |» সেন্ছলে পিতামহী প্রভৃতির লহি- 
তই পা্ধণ শ্রাদ্ধ করিবে অন্যস্থলে পতির সহিত শ্রাদ্ধ করিবে | 

পতির সহিত সপিণ্ডীকরণ হইলে তাহার অংশ ভাথিত্ব 
প্রযুক্ত ও মাঁতামহের সহিত সপিও্ীকরণ হইলে তাহার অংশ 
ভ'গিত্ব প্রমুক্ত তাহার লহিতই শ্রাদ্ধ করিবে| তথ্বিষয়ে 



আচারাধ্যার। ১৭৩ 

শীতাতপ কহেন ষে £ সপিণ্ডীকরণ কৃত হইলে একমুর্তিত্ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে ; অতএব স্ত্রীজাতির স্বামী ও পিভৃগণের 
সহিত সপিগ্তীকরণ -কার্ষেয মাতামহ শ্রাদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধের 
ন্যায় নিত্যই জানিবে পতির সহিত বা পিতাম্হীর সহিত 

মাতার দপিগ্ীকরণ করিলে মাতামহ শ্রাদ্ধ নিত্য নহেঃ করি- 

লে পর অভয়, না করিলে পাপ নাই এইরূপ নিয় 
আছে ॥ ২৫২ ॥ ২৫৩ ॥ 

অর্বাক সপিগীকরণং যস্য সম্বৎসরাভ্ভবেধ। 
তস্মাপ্যন্নং সোদকুন্তৎ দদাৎ সম্বৎসরছিজে ॥ ২৫৪ ॥ 

সম্বংনরের মধ্যে যাহার সপিগ্ীকরণ কৃত হয় তাহার 

উদ্দেশে প্রতির্িবনে বা প্রতিমাসে যাবৎ সম্বৎসর কাল পুর্ণ 
না হয় তাঁবৎকাল শক্ঞযনুলারে জলপুণ কুস্তনহিত অন্ন 
ব্রাক্ষণকে দান করিবে | “সন্বৎনবের মধ্যে” এই কথ। উল্লেখ 

করাতে সম্বৎসর পুর্ণ হইলে বা তাহার পুর্বে সপিগ্ীকরণ 
করিবে ইহ] দর্শিত হইল। আশ্বলায়ন কহেন যে * অনস্তর 
সম্বৎসরাত্তে বা মৃতমাসীয দ্বাদশদিনে সপিগ্ীকরণ করিবে । 
কাত্যায়ন কহেন যে “ সম্বৎসরপূর্ণ হইলে বা ত্রিপক্ষে কিন্ব!] 
সম্বংনরের মধ্যে যখন বৃদ্ধিশ্রাপ্ধ করিতে হইবে তখনই সপিগী- 
করণ হইবে, অতএব দ্বাদশ দিনে বা ত্রিপক্ষেঃ কিন্বা। বৃদ্ধি 
শ্ৰাদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে অথবা লম্বৎসর পূর্ণ হইলে 
নপিণ্ীকরণ হইৰে এই চারিটি পক্ষ দর্শিত হইল | 

তদ্বিষয়ে সান্নিক ব্যক্তি দ্বাদশ দিনে ( অশৌচাস্তের পর 
শ্রা্ধদিনের পরদিনে ) পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে ; কেনন। 
নপিণ্ীকরণ ভিন্ন পি পিভৃষজ্ঞ নিষ্ধী হয় না, তথ্বিষয়ে বচন 

আছে যে « যখন লান্লিক ব্যক্তি আদ্ধকর্তী হইবে ও প্রেন্ত 
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(সত) ব্যক্তিই বা যি সাম্সিক হয় তবে তখন দ্বাদশ দিনে 
শিতার মপিণ্ীকরণ করিবে | বিরগ্রি ( অগ্নিরহ্তি ) ব্যক্তি 

ত্রিপক্ষে বা পুত্রজন্মার্দি নিমিভক বৃদ্ধি প্রীপ্ত হইলে কিন্বা 
পূর্ণসন্বৎংনরে করিবে । যখন বম্বংসরের মধ্যে কোন 'উক্ত 
অময়ে নপিপ্ডীকরণ করিতে হইবে তখন ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া 

নপিগ্ীীকরণ করিবে কি অগ্রে সপিশীকরণ করিয়া স্ব শখ কাল 

প্রাপ্ত হইলে উক্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে? এইরূপ সংশয় হই- 

তেছে ; কেননা উভয় পক্ষেই বচন দর্শন আছে যে *“যোড়শ 
শ্রাদ্ধ না করিয়া সপিগ্ডীকরণ করিবে না, ষোড়শ শ্রশদ্ধ সমাপ্তি 

করিয়া সপিওীকরণ শ্রাদ্ধ বিধান করিবে এবং ষোড়শ শ্রাদ্ধে 

ও দ্বাদশাহে ( আন্তশ্রাদ্ধের পরদিনে ) ত্রিপক্ষে, যন্মাসে, 

প্রথমমীসে, সন্বৎসর পূর্ণকালে এই আগ্ভমাপিকাদি ষোড়শ 
শ্রাদ্ধ পণ্তিতগণ কর্তৃক নির্ণীত আছে, এইরূপ দর্শিত হইয়াছে 
এবং সম্বংলরের মধ্যে যাহার মপিণ্ীকরণ কর! হইবে তাহা- 

রও সন্বৎনর কাল পর্য্যন্ত মানিক ও জলপুর্ণ কলন দান 
করিবে। 

তদ্বিষয়ে প্রথম কপ্প এই ষে১ সপিগুীকরণ করিয়া শ্বশ্ব 

কাঁলেতেই এইসকল মাপিকাঁদি শাদ্ধার্দি করিবে কেননা সম্পূর্ণ 

কালের পুর্বে অধিকার হয় না। 

« যোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া সম্বৎসরের পূর্বেও অপিন্তীকরণ 
করিবে” এই যে বচন আছে তাহ? আপৎকপ্প জানিবে যখন 
আপৎকল্পে সপিণ্ীকরণের পুর্বে ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ করে, 
তখন একোদ্দিক্ট শ্রাদ্ধের বিধান মতে করিবে | যখন প্রধান 
কণ্পে তাহা স্ব স্ব কালেই করিবে তখন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ যে 
ব্যক্তি যেপ্রকারে পার্বণ বা একোদ্দিষউট করে সেইরূপ 
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মাসিক সকল করিবে । কেননা স্মরণ আছে যে “জপিত্তী- 

করণের মধ্যে ষদি ষোড়শ প্রেত জাদ্ধ করিতে হয় তবে সেই 
কল শা একোদ্দিষ্টের বিধি অনুসারে করিবে এবং 

সপিগাীকরণের পরে য্দি ষোড়শ প্রেত শ্রাদ্ধ করিতে হয় তবে 

প্রতিনান্বৎমরিক শ্রাদ্ধ যে ব্যক্তি যে রূপে করে সে সেইরূপে 
পার্বণ বা একোদ্দিউ বিধি অনুনারে করিবে এই প্রেত- 
শ্রাদ্ধ সহিত সপিগ্ীীকরণ পর্য্যন্ত কশ্ব অনেক ভ্রাতাতে একত্র 

থাকিলে বা পৃথক্ অন্ন হইয়া ধনবিভাগ হইলেও একব্যক্তি 
কর্তৃক কৃত হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সকল ব্যক্তির করিবার 

আবশ্যক রাখে নাঃ কেননা স্মরণ আছে যে £ নবশ্াদ্ধঃ সপি- 

গুত্ব ও ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধ সংবিভক্তধন ভ্রাতৃণ হইলেও 
একব্যক্তিই করিবে % এই প্রেতশ্রাদ্ধের দহিত সপিগুন কার্য্য 
সন্ন্যানি ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই পুত্রা্ষি কর্তৃক নিয়মমতে 
কর্তব্য $ কেনন। তন্দধারা প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া থাকে । 

সন্গ্যানি ব্যক্তিগণের সপিগুন কর্তব্য নহে, উশনা কহেন যে, 
« সর্ববদ। যতিগ্রণের একো্দিষট শ্রাদ্ধ করিবে না একাদশাচে 
( অশৌচান্ত দিনের পরদিনে ) পার্বণ শ্রাদ্ধ বিধান করিবে ও 
ভাহািগের সন্তান্গণ কর্তৃক ₹পিগ্ীকরণ কর্তব্য নহে যেহেতু 
ত্রিদণড গ্রহণ প্রযুক্ত আর গ্রেতত্ব হয় না| পুত্রার্দি কেহ 
নিকটে না থাকিলে সগৌত্রপ্রভৃতি ঘষে কোন ব্যক্তিকর্তৃক দাহ 

সংস্কার কৃত হইবে তৎকর্তৃক দশাহপর্য্যত্ত প্রেতকর্থ ( পুরক 
পিগুদানাি ) কর্তব্য ;ঃ কেননা স্মরণ আছে যে “ভিম্নগোত্র 

ব্যক্তি ব নগোব্রব্যক্তিঃ স্ত্রী বা পুরুষ প্রথমূদিনে যে কেহ পিও 

দান করিবে সেইব্যক্তি দশাহ আদ্ধ দাঁন সমাপন করিবে 9 
শুদ্রণণেরও দ্বাদশদিনে অমন্ত্রক এই সপিশ্ীকরণ কর্পা করিবে 
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বিস্ুস্থতিতে আছে যে এইরূপ শুন্রগণ্থের সপিণ্ীকরণ দ্বাদশ 
দিনে মন্ত্র উচ্চারণ রহিত বত করিবে সপিশুীীকরণের পর 

প্রতিবাৎসরিক পার্বণ ও একোন্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধ পুত্রের 
নিয়ম মতে করিবে, অন্যের নিয়ম নাইন ২৫৪ ॥ 

একোদ্দিক্ট শ্রাদ্ধের কাল কহিতেছেন, 
সবতেহহনি তু কর্তব্যং প্রতিমামং তু বৎুসব্বষ। 

প্রতিন্বৎসরৈবমাদযমেকাদশেইহ্নি ॥ ২৫৫ ॥ 

যাবৎ পর্য্যন্ত সম্থৎনর কাল পূর্ণ ন] হইবে তাবৎ কাল প্রতি 

মাসের যততিথিতে একোঁন্দিষট করিবে । 

সপিওীকরণের পরে প্রতিবংসরেই মৃতাতিথিতে একোদ্দিষ্ট 

দ্ধ করিতে হইবে | | 
আন্ত একোদ্দি্ট (সকলএকোদ্দিষ্টের প্রকৃতি মুল একো- 

দি) একাদশ দিনে (অশৌচান্তদিনের পরদিনে) কত্িবে। 
মৃততিথি অজ্ঞাত হুইলে বণ দিনে বা অমাবাস্তাতে করিবে 

কেননা স্মরণ আছে ষে * মৃতর্দিন অজ্ঞাত হইলে অমাবা- 
স্তাতে বা শ্রবণ দিবসে একোর্দিষট করিবে 1” গস্থলে « অমা- 

বস্ত1£ শব্দে প্রবাস গমনপিনসন্বন্ধি ( মাসসন্বন্ধী ) অমাব- 
স্যাতে একোদ্দিউ জানিবে ; কেননা স্মরণ আছে ষে 

« প্রবাঁন গমন বারে কিম্বা সেই মাসে চন্দ্রের ক্ষর অর্থাৎ 
অমাঁবস্তা পিবসেই বা একো্দিষউ করিবে ”| *ম্বতাহে ” 

ইহাতে আহিতাম্নির পক্ষে জাতুকর্ণ বিশেষ কহিয়াছেন যে 

« ভ্রিপক্ষের পরে যে শ্রাদ্ধ তাহা মৃত তিথিতেই করিবে, 
আহিতাগ্সি (সাম্িক ) দ্বিজগণের ত্রিপক্ষের মধ্যে যে প্রেত- 

কর্ম করিতে হয় তাহা দাহ দিব অবধি গর্ণনা করিয়া 

পৃরর্ববাক্ত সেই সেই দিবসে করিবে ”] তত্বিষয়ে ত্রিপক্ষের 
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মধ্যে যে প্রেভশ্রাদ্ধা্দি কর্ণ করিডে হইবে তাহা সাগ্রিক দ্বিজ- 
জাতির মরণ দিবস অবধি গণনা না করিয়া তৎপরে যে 
দিবসে দাহ হইবে সেই দিবস অবধি গণন। করিয়। একা দশাহ 
প্রভৃতিতে প্রেতশ্রাদ্ধার্দিকরিবেঃ আর ত্রিপক্ষের পরে যে 

আদ্ধ করিবে তাহা মরণ দিবসেই করিবে। 
নিরগ্নির সকল কর্ম মৃত তিথিতেই করিবে । একা দশাহে 

আস্তজরাদ্ধ ইহা বলাতে কেহ কহেন যে “তম্পূর্ণ অশৌচের 
উপলক্ষণ ” কেনন। “ শুচি ব্যক্তি কর্তৃক কর্ম কর্তব্য” 

এইরূপ শুদ্ধির অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে। 
অতঃপর অশৌচ অপগমে” এইরূপ সামান্যভাবে নকল 

বর্ণের উপক্রম করিয়। বিষু কর্তৃক যে একো্দিষ্টের বিধি নি- 

দিক হইয়াছে, তাহ? অযুক্ত “ একাদ্বশদিনে যে শ্রাদ্ধ তাহা 

সামান্যতঃ কথিত হইল ব্রান্মণক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের পৃথক 
পৃথক অশৌচ হয় ” এইরূপ পৈঠীনসি স্মৃতির সহিত বিরোধ 
আছে | £ অশুদ্ধ হইলেও একাদশ দিনে আস্ত শ্রাদ্ধ করিবে । 
কেননা তৎকাঁলে কর্তার শুদ্ধি হয় পুনর্ধার সে অশুদ্ধ হয়, 
এইরূপ শঙ্খ বচনের সহিত বিরোধ প্রযুস্তও সামান্য কথিত 

বিক্কুবচন দ্বারা দ্রশাহু অশৌচের বিষয় ঘটিতে পারে। 
“প্রতি সম্বংসর পুর্ণ হইলে” এইব্ধপ প্রভিবৎসরে মৃত তিথিতে 

যোগীশ্বর কর্তৃক একোদ্দিষ কথিত হইয়াছে । অন্যস্মতিতে 
আছে যে “ মাতা ও পিতার শ্রাদ্ধার্ণি বৎসরে বৎমরে করিবে 

কিন্তু, দৈৰপক্ষ রহিত শ্রাদ্ধ করিবে, একমাত্র পিওদান করিবে” 
যমও কহেন যে « পুত্তরগণ সপিগ্ীকরণের পর প্রতিবৎসর 

মৃত তিথিতে মাতাপিতার পৃথক একোদ্দিষ্ট করিবে ” 
ব্যানও পার্বণ শ্রাদ্ধের নিষেধ করিতেছেন, যে * ষে 

(২৩) 
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অনুষ্য একো পরিত্যাগ করিয়া পার্বশ করে, তাহা 
অকৃত জানিবে এবং লেব্যক্তি পিতৃঘাঁতক হয়” জমদগ্নি 

পার্বণ কহেন যে '* ওুরসপুত্র বিধিমতে সপিশ্ীকরণ 
'সম্পন করিয়া মাতা পিতার মৃতদ্িনে দর্শশ্রাদ্ধের ন্যায় 
পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে” শাতাতপ কহেন যে “ সপিশীকরণ 

করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিবৎনর সদ সর্ধবদ) পাব্বণবৎ শ্রাদ্ধ 
কর্িবেঃ এইবিধি ছা!গলেয় মুনি কর্তৃক কথিত হইয়াছে ” এই 
সকল বচনের অনৈক্যপক্ষে দাক্ষিণাত্য সকল এইরূপ ব্যবস্থা! 

কহেন যে “*গুরসপুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র কর্তৃক মাতাপিতার 

মরণদিনে পাব্বণই কর্তব্য এবং দ্তকাদি পুত্রগণকর্তৃক একো- 
দ্দিষ্ট কর্তব্য জানিবে ” এইরূপ জাতুকর্ণের বচন আছে যে 
£প্রতিবতসর ক্ষেত্রজ ও ওরসপুত্্র পার্বণ বিধি অনুসারে 
শ্রাদ্ধ করিবে? অপর দশবিধ পুত্রগণ একোদ্দিষ্ করিবে ৮] 

তাহ। প্রশত্তমত নহেঃ যেহেতু এস্থলে “মৃতদিন ঘাটিত বচন” 
নাই প্রত্যব এইশব আছে; কিন্তু ক্ষরদিনভিন্ন প্রতিবাৎনরিক 

শ্রাদ্ধ অক্ষয়তৃতীয়া মাঘী ও বৈশাখী পুর্ণিমা প্রভৃতিতে করিতে 
হইবে ইহাও কথিত আছে ; অতএব ক্ষয়াহ বিষয়ক পার্বণ 

ও একোদ্দিষটের ব্যবস্থার নিমিত্ত কথিত হয় নাই। যাহ! 
পরাশরের বচন আছে যে * দেবত্বপ্রাপ্ত সপিণ্ীরুত পিতার 

ওরসপুত্রের তিনপুরুষঘটিত পার্বণ সবর্বত্র কর্তব্য, ভিন্নগৌত্র 

মাতুল প্রভৃতির স্বৃততিথিতে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাহ একে- 

রই একোদ্িক্ শ্রাদ্ধই করিতে হইবে ; কিন্তু পৈঠীননী কহেন 
ওরনপুত্তর ও অন্যপুত্রকর্তৃক সপিগ্ীকরণের পরে মাতাঁপি- 
তার স্ৃততিথিতে একোদ্দিউই কর্তব্যঃ যে « অপিশীকরণের 

পৃরে মাভাপিতার যততিথিতে একো দিই কর্তব্য পার্বণশাদ্ধ 
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কর্তব্য নহে।” উত্তরদেশীয় পত্ডিতগণ পুনর্ববার এই ব্যবস্থা 
করেন যে* অগাবশ্যাতে বা ভাত্রপদ মাসের কষ্পক্ষে 

মৃততিথি হইলে প্রতিবৎনর সেই মৃতত্িথিতে পার্বণ করিতে 
হইবে, তণ্ভিন্ন অন্য সময়ে মৃততিথি হইলে সেই সেই 

* মৃততিথিতে একোদ্দিষ শ্রাদ্ই করিতে হইবে ; কেননা ব্রণ 
আছে যে “ যাহার অমাবস্যাঁতে বা ভাত্্রমাসের অপরপক্ষে 
মৃত্যু হয় তাহাতে প্রাঁব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ; কদাঁচ একো- 

দ্িষ্ট করিবে ন1” তাহাও বৃদ্ধপণ্ডিতগণ আদরণীয় জ্ঞান 
করেন নাঃ কেননা! অনিশ্চিত-মূল এই বচনদ্বার। নিশ্চিতমুল 
সৃততিথিতে পার্বণ বিষয়ক অনেক বচনের অমাবস্যা ও প্রেত 

পক্ষঅর্থাৎ ভীদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ মৃততিথিবিষয় প্রযুক্ত অতি- 

সঙ্কোচের অযুক্ত হেতুক সামান্য বচনের অসার্থকত্ব জানিবে 

তাহাতে বিশেষ বচন-দ্বারা সামান্য বচনের বাধা জানিতে 

হইবে | 
যেস্থলে সামান্য ও বিশেষ বচন দ্বারা ভ্রুই বচনেরই জার্থ- 

কত। থাকে যেমন “সগুদশ সামিধেনী অনুবচন করিবে” ইহ 

আ'রস্তবর্ঞ্জত অধ্যয়নকারী ব্যক্তির বিকৃত মাত্র বিষয়ের 
£ সপগুদশ * বাক্যের লামিধেনী লক্ষণদ্বার1 সম্বন্ধ প্রযুক্ত অর্থ- 
বশে মিত্রবিন্দাদি প্রকরণে পঠিত “ পঞ্চদশ ” বাক্যদারা 
মিত্রবিন্দাদি অধিকার হেতুক পুর্বসন্বন্ধ বোধদ্বার সার্থকতা! 

জানিতে হইবে মিত্রবিন্দাদি প্রকরণে উপসংহার হইয়াছে । 
এস্থলে ই বচনের মৃতাহ বিষয় প্রফুক্ত সার্থকতা নাই; 
অতএব এম্থলে পাক্ষিক একোদ্দিষ্উ নিরৃত্তিরপ ফলপ্রযুক্ত 
পার্ধণ আাদ্ধের নিয়ম বিধান যুক্তি দিদ্ধ হইতেছে £» মাতা- 

পিতার মৃততিথধিতে একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধানের বচন সক- 
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'লের ও তষ্ডিন্ন ব্যক্তির মৃততিথিতে পার্বণ শ্রাদ্ধ বিধানের 
বচন সকলের ব্যবস্থা যুক্তি সিদ্ধ নহে; কেননা উভর়স্থলে 

মতা? পিতা ও পুত্র গ্রহণের বিষ্মানতা আছে যথা « লপি- 
গুীকরণের পরে মৃততিথিতে প্রতিবৎসর পুত্রগণকর্তৃক 

মাতাপিতার পৃথক একোপ্দিষ শ্রাদ্ধ কর্তব্য এবৎ জপিণ্ী- 
করণ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া মৃততিথিতে ওরসপুত্রগণ অমাবপ্য! 
আদ্ধের ন্যায় বিধিমতে মাতাপিজর পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে” 

কেহ কেহ কহেন জ্বে ** মীতাপিতার মৃততিথিতে সাঁমিব্যক্তি 

পার্বণ প্রান করিবে নিরগ্রিব্যক্তি একো দ্দিষউ শ্রাদ্ধ করিবে ” 

সুমন্ত স্বাতিতে আছে যে * প্রতিবৎসর মাঁতাপিতাঁর মৃত 

তিথিতে সাগ্নিক ধীমান দ্বিজপুত্র মাতাপিতার পার্বণ শ্রীদ্ধ 
করিবে ও নিরগ্নিক ব্যক্তি একোন্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে” ভাহাও 

সৎব্যক্কিগণের অনভিমত প্রযুক্ত বর্জনীয়; কেননা স্মরণ 
আছে যে “যে ত্রান্মণ গণ বহু অগ্নিগ্রহণ করিয়াছেন ও যাহারা 

এক অগ্নিগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগের সপিগ্ীকরণের পরে 

একোর্দিষ শ্র।দ্ধী করিবে, পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে না ”| তদ্বিষয়ে 

নির্ণয় এই যে সন্ন্যানিগণের স্বততিথিতে পুক্রগণ কর্তৃক পা- 
বর্ণ শ্রাদ্ধই কর্তব্য ; কেননা প্রচেতস স্মরণ আছে যে “ ত্তরি- 
দগ্ুগ্রহণ প্রযুক্ত যতিগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নাই এবৎ জপি- 

গীকরর্ণের অভাব প্রযুক্ত সর্বদা ভাহার পার্বণ শ্রাদ্ধ 
হইবে ”| অমাবস্যাতে ঝা প্রেতপক্ষে মৃততিথি হইলে 
পার্বণ শ্রীদ্ধই করিবে «“ অমাবস্যাঁতে বা ভাত্রমাসের কৃষ্ণ- 
পক্ষে যাহার যৃততিথি হইবে * ইত্যাদ্দিবচনের নিয়মপরত্ত্ব 
আছে। তস্ভ্িম্ন অন্যত্র মৃততিথি হইলে ব্রীহি ও যবের ন্যায় 

ইচ্ছামত পার্বণ ও একোদ্দিষ্টের বিধি জানিতে হইবে; 
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তাহাতে কুলক্রমাগত বিধি ব্যবস্থা থাকিলে সেই মতেই 
করিবে, আর কুলক্রমাঁগত বিধির স্থিরতা না থাকিলে 
ইচ্ছামত পার্বণ বা একোদ্দিষউ ইহার কোন একটি বিধি 
অবলম্বন করিলে বাধা নাই ॥ ২৫৫। 

নিত্য শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাঞ্ধ নকলের শেষ বিধি কহিতে- 

চছেন5- 

পিগাংস্ত গোইজবিপ্রেতভো। দদ্যাদগ্পো জলেইপি ব1। 
প্রন্ষিপেৎ সৎস্থ বিপ্রেষু দিজোচ্ছিষ্টং ন মার্জযেৎ ॥ ২৫৬ 

পূর্ব্বোক্তমতে দত্ত পিও্ড সকল বা! একপিণ্ডের প্রতিপত্তি- 
বিষয়ে এই বিধি যে গো» অজ বা ভোজনার্থা ত্রান্ষণকে 
সেই সেই দত্ত পিও দিবে, অথবা অগ্নিতে কি অগাধ জলে 
প্রক্ষেপ করিবে | আর ব্রাঙ্মণগণ ভোজনস্থানে অবস্থিত 
থাকিতে দ্বিজগর্ণের উচ্ছিউ মার্জন করিবে না ॥ ২৫৬ ॥ 

শ্রাদ্ধে দত্ত ভোজ্যত্রব্য বিশেষদঘার।! ফলবিশেষ কহিতে- 
ছেল, 

হবিষ্যাঙ্গেন টৈ মাসং পাষসেন তু বত্সরমূ। 
মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনচ্ছাগপার্ষতৈঃ ॥ ২৫৭ ॥ 
এণরৌরববারাহশাশৈর্মাংনৈর্যথাক্রমম। + 
মাসবদ্ধাভিতৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥ ২৫৮৪ 

হবিষ্য অর্থাৎ তিল ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা পিতৃগণ একমাস 
তৃপ্ত হন। মনু কহেন যে “ তিল? ব্রীহিঃ যব, মাষঃ জল, 
মুল ও ফল দিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যগণের পিভৃ- 
লোকের! একমাস পরিতৃপু হইয়া থাকেন ” যে অন্ন হবি- 
ব্যান্ন ঃ তদ্দারা পিতৃগণ একমাস সন্তু থাকেন! এইবূপ 
অন্য় জানিবে। গোত্প্ধের দ্বারা পর অন্ন দিয়! শ্রাদ্ধ 
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করিলে সংবৎসর কাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, স্মরণ আছে 

যে, গব্যস্প্ধবারা বা গব্যহ্প্ধ সহিত পন্ক অন্নদ্বারাঁ পিতৃগণ 
সন্বংসর কাঁলপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়! থাকেন। পাঁঠীন প্রভাতি 
ভক্ষ্য মৎস্য; হরিণ ( তাস্ত্রবর্ণ মুগ )১ মেষ, ভক্ষ্য পক্ষী; ছাগ» 
চিত্রমৃগ, কৃষ্ণমূগ, শন্বরম্ৃগঃ বন্য শুকর ও শশক এই সকলের 
মাংসদ্বারা পিতৃপিতীমহগণ হবিষ্যান্ন অপেক্ষা ক্রমশ এক- 

এক মান ব্বদ্ধিকালপর্য্যস্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আঙ্মু 
ব্বেদে স্মরণ আছে যে “ কষ্মূগ এণ জাঁনিৰে ও তাজমৃগ 

হরিণ কথিত হয় ৮॥ ২৬৭ ॥ ২৫৮ ॥ 

আরও কহিতেছেন)১-__ 
খডগামিষং মহাশজ্কং মধুমুন্ঙ্ষমেব চ। 

লোহামিষং মহাশীকং মাৎসং বার্থীনসন্য চ॥ ২৫৯ ॥ 

যন্দদাতি গযাস্থশ্চ সর্ব মানন্তযমশ্স তে । 

তথ বর্ষাত্রযোদশ্যাং মঘাস্গ চ বিশেষতঃ ॥ ২৬০ ॥ 

গণ্ডক-মাঁংসঃ মহাঁশল্ক-মৎস্য, মধু* মুন্যন্ন (.নীবার 

প্রভাতি বনজাঁত তৃণধান্য ), রুক্তচ্ছাগমাংসঃ কালশাক, 

ও পশ্চাৎ বক্তব্য বাধর্শণসের মাংস পিতৃগণের তৃপ্তির 
জন্য যাহা দন করা যায় ও গত্াস্থানে স্থিত হইয়া 
যৎকিঞ্চিৎ শাকাপি পিতৃগণের তৃষ্টির উদ্দেশে দান করা! 
যার এবং গল্গাদ্বারে প্রয়াণে নৈমিষাঁরণ্যে পুরে অর্র্ব দে ও 
সন্নিহতিতে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহ। সকলেরই অক্ষয় অর্থাৎ 

অনন্ত ভোজন বশত অশেষ ফলের হেতু হইয়া থাকে। 
বাধ্শণসের বিষয়ে কথিত আছে যে“ জলপান সময়ে যে 
শ্বেতবর্ণ ভূর্ধ্বলেত্্রিয় বৃদ্ধ অজাপতির কর্ণদয় ও জিহা? জল- 
স্পর্ম-করে যাঁজ্তিক গণ তাহাকে আদ্ধ কর্থে প্রশস্ত বাধর্শণস 
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কহিয়! থাকেন ” তদ্রপ ভখদ্রসাসের কষ্কপক্ষের ত্রয়োদ শীতে 

বিশেষত মঘায়ুক্ত ভাদ্ররুক্কত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে 
যেশ্রা্ধ দান করা যায় সেই সকল অনন্তকাল তৃপ্তির 
জন্য হইয়া থাকে; এবিষয়ে যদি % মুন্যন্্। মাংস ও 

. মধু প্রভৃতি সামান্য কথনদ্বার সর্ধবর্ধের পক্ষে শ্রাদ্ধে 

উপযুক্ত দর্শিত হইল, তথাপি লঘুপুলস্তের কথিত ব্যবস্থা 
আদরণীয় জানিতে হইবে, তাহ এই যে“ ব্রাক্ষণের পক্ষে 
মুন্যন্ন নীবাঁর প্রভৃতি প্রশত্ত কথিত, ক্ষট্জিয় ও বৈশ্য গণের 

পক্ষে পূর্বোক্ত মাংসপ্রধান ভ্রব্য প্রশস্ত কথিত এবং শুত্রগণের 
পক্ষে মধুপ্রধান দ্রব্য প্রশস্ত কথিত ও যাহ সর্বমতে অবি- 
রোধী হয় অর্থাৎ অনিষিদ্ধ বান্তৃুকপ্রভৃতি শীক এবং শাস্তরোক্ত 

হবিষ্যান্ন কাঁলশীকাদি তাহ। সকল বর্ণের পক্ষে সম্পূর্ণ ফল- 

দায়ক জ|/নিতে হইবে ॥ ২৫৯ ॥ ২৬০ ॥ 
শ্রদ্ধে তিথি বিশেষে কলবিশেষ কহিতেছেন-__- 

কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন বৈ সৎলুতানপি | 

দ্যুতং কৃষিঞ বাণিজ্য দ্বিশ ফৈকশফং তথ] ॥ ২৬১॥ 

্রহ্ম বট ন্বিনঃ পুজ্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপাকে। 

জাতিশ্রৈষ্ঠ।ং সর্বকামানাপ্সোতি শ্রান্ধদঃ দদা ॥ ২৬২॥ 
প্রতিপৎ্ প্রভৃতিষেকাং বর্জযিত্ব। চতুর্দশীম্ | 
শন্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেত্যন্তত্র প্রদীযতে ॥ ২৬৩ ॥ 

রূপ লক্ষণ শীলসম্পন্নী কন্যা, বুদ্ধিরূপ লক্ষণসম্পন্ন জাঁ- 

মাতা, অজানি ক্ষুদ্রপশুঃ সৎকর্মকারী পুত্র” দুযুতপরণ্ণে জয় 
লাভ, ক্ৃষিফল, বাণিজ্যে লাভঃ গবাদি দ্বিখুরপশুপ্রাপ্তি, 
অশ্বীদি একখুর পশুলাভ,ঃ বেরপাঠদ্বারা জনিত তদর্থানুষ্ঠান 
জাত তেজঃমম্পন্ন পুত্রল।ভ, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রাপ্তি, স্বর্ণরৌপ্য 
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ভিন্ন শীসকাঁদি ধাতু লাভ, জাতিতে উত্তমতা৷ প্রাণ্ডি, 
স্বর্ণ, পুত্র ও পণগুপ্রভৃতি বস্তর লাভ, কৃষ্ণপক্ষের চতু- 
দ্দশীভিন্ন প্রতিপৎ আদি অমাবপ্যাপর্যযস্ত চতুর্দ্শতিথিতে 
শ্রাদ্ধকর্তা ব্যক্তি এই সকল রূপলক্ষণ শীলসম্পন্ন কন্য। প্র- 
ভাতি চতুর্দশ ফল ক্রমে ক্রমে প্রাণ্ড হয়| যে কোনব্যক্তি 
যদি ব্রাহ্মণাি দ্বার হত ন হয় ও শস্ত্রাঘধাত দ্বার মৃত হয় 
তাহাদিগের কষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে একোদ্দিষ্ট বিধি 
অনুসারে শ্রাদ্ধ করিত হইবে, স্মরণ আছে যে “দপিগ্ডীকরণ 
শ্রাদ্ধ কত শস্ত্রাঘাত দ্বার হত পিতার পুন্রগণ কর্তৃক মহা- 
লয়ে চতুর্দশীতিঘিতে একো নি শ্রাদ্ধ কর্তব্য 9 

যাহার সপিগীকরণ শ্রাদ্ধ কৃত হইয়াছে এমত শক্্রহত ব্য- 
ক্তির মহালয়ে ভাত্রপদ মাঁসের কৃষ্পক্ষের চতুর্দশী ভিথি- 
তেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ; অন্যব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিতে হইবে 
না) এই নিয়ম হইল? কিন্তু শ্ত্রহত ব্যক্তির এ চতুর্দশীতেই 
শ্রাঞ্ধ করিতে হইবে “ অন্যসময়ে নহে ” এমত নহে ; অত- 
এব মৃততিথি প্রভাতিতে শত্্রহত ব্যক্তিরও যথা প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ ক- 
ভব্য কেবল ভাত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষই বিধি নয় এইরূপ জানিতে 
হইবে; শৌনকের স্মরণ আছে যে ভাত্রমাসের অপরপক্ষে 
এবং মাসে মাসেও শ্রাদ্ধ করিতে হইবেপ২৬১।২৬২।২৬৩।॥ 

নক্ষত্র বিশেষ ক্রমে ফলবিশেষ কহিতেছেন১-__- 
স্বর্গ ং হাপতামোজশ্চ শেখর্ধযং ক্ষেত্রং বলং তথা । 
পুত্রৎ শ্রৈষ্ঠাং নসৌতাগ্যৎ সম্বদ্ধিং মুখযতাং শুভম্ ॥ ২৬৪ ॥ 
প্রবৃত্ত চক্রতাং চৈব বাণিজ্াপ্রতৃতীনপি। 
অরেগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিম ॥ ২৬৫) 
ধনং নেদান ভিষক্সিদ্ধিং কুপাং গ] অপ্জাবিকম। 
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অশ্থানাধুশ্ঠ বিখিবদ, যঃ শাদ্ধং সংগ্রযচ্ছতি ॥ ২৬৬ ॥ 
কতিকাদিতরণান্তং সকামানাপ্র-যাদিমান । 

আন্তিকঃ শ্রদদধানশ্চ ব্যপেতমদমত্সরঃ ॥ ২৬৭ ॥ 

কত্তিক1 অবধি ভরণীপর্য্যন্ত প্রত্যেকনক্ষত্রে যে আস্তিক 
শ্রদ্ধাবান ও গর্ব ঈর্ষা রহিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দান করে, নে 

“যথাক্রমে স্বর্ধ প্রভৃতি আম্মঃপর্য্যত্ত কামনা সকল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। তাহার বিবরণ এই যে, কৃতিকাতে অত্যন্ত সুখ, 
রোহিণীতে সন্তান, সৃগশিরাতে অতিশয় বল, আঁর্রীতে শূরত্ 

পুনর্বগ্ৃতে শস্যযুক্ত ক্ষেত্র, পুষ্যাতে শারীরিক বল, অশ্ললে- 

ষাতে গুণবান্ পুত্র মঘাতে জাতিতে প্রাধান্যঃ পুর্ববফল্গু- 
নীতে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনীতে ধনাদির রদ্ধি, হস্তাতে 
প্রধানত, চিত্রাতে শুভঃ ম্বাতীতে অবাধে আজ্ঞা! প্রচলন, 

বিশাখাতে কৃষি কুশীদ ও গোরক্ষ1 প্রভৃতি বাণিজ্য, অনুরা- 
ধাঁতে রোগরাহিত্য, জ্যেন্টাতে যশঃ ম্বলাতে শোকাঁভাবঃ 
পূর্বাষাঢ়াতে ব্রন্মলোক প্রাপ্তিঃ উত্তরাষাড়াতে ধনপ্রাপ্ডি, 
শ্রবণাতে খথেদাদি চতুর্বেদপ্রাপ্তি, ধনিষ্ঠাঁতে ওষধফল- 
লাভ, শতভিষাতে কুপ্য (স্বর্ণ ও রৌপ্যভিন্ন তাস্রাদি ধাতু) 
প্রাপ্তি, পুর্ববভাদ্রপদে গোপশুলাভ, উত্তরপান্রপর্দে অজা- 

পগুপ্রাপ্তিঃ রেবতীতে মেষলাভঃ অশ্থিনীতে ঘোটকপ্রাপ্তি, 
ভরণীতে দীর্ঘআযুল্লাভ হয়। 

পূর্ব্বোক্ত তন্ধে দত্ত ভ্রব্যদ্বারা শিতামহগণ মাসবদি ক্রমে 
সন্তুউ হন ইহাদ্বারা “ পিভৃগণ্ণেরসস্তে।ষ হয় ” ইহা কথিত 

হইয়।ছে ; কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতেছে ন1 ; কেননা বিশেষ 
বিশেষ শুভ ও অশুভ কর্ধানুসারে স্বর্ণ ও নরকাঁদি গত 

মনুষ্যগণের পুত্র পৌত্রাদি কর্তৃক দত্ত অন্নপানাদি দ্বার! 
(২৪) 
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তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৬৪ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ ॥ ২৬৭ | 
তৃপ্ডি সম্ভব হইলেও তাহারা হ্বয়ং সমর্থ নহেন তবে কি- 

রূপেম্বর্গারি কল প্রদান করেন এই আশঙ্কা নিবারণার্ 
কঙ্বিতিছেন5-_- 

বঙ্গুরুদ্রাদিতিস্তাঃ পিতরঃ শ্রান্ধদেবতাঃ। 

শ্রীণযন্তি মন্থষাণাং পিতুন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ ॥ ২৬৮ 

আযুঃ প্রজাং ধনং বিদা1ং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ। 

প্রযচ্ছন্তি তথ] রাজ্যং প্রীত! নণাং পিতামহাঃ ॥ ২৬৯। 

এবিষয়ে ষাহারা মৃত হন তাহারাই যে কেবল পিতৃপিতা- 

মহাঁদি শবেতে শ্রাদ্ধকন্মে অন্নাদিভেক্ত। তাহা নহে; কেনন। 

বলুগণ, রুত্রগণ ও অর্দিতির পুত্রগণ ইহীর। পিতৃগণের অধি- 
ষ্টাত্রী দেবতা» অতএব ইহীপিগের হছিত পিতৃপিতামহ্গণ 

শ্রাদ্ধভোক্ত। হয়েনঃ যেমন কোন ব্যক্তির নাম করিলে কেবল 

তাহার শরীরটিকেই বোধ হয় না? বা, শরীরভিন্ন তাহার 
আঁত্ব। মীত্রকেই বোধ হয় নী, অথচ শরীর সংযুক্ত আঁ- 

স্াকে বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ পুর্ববোক্ত বস্থুপ্রভৃতি 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত পিতৃশিতামহগণকে বোধ 
করিতে হুইবে | অতএব পুন্রপৌত্রাদিকর্তৃক দত শ্রাদ্ধীয় 
অন্নপানাপি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া পুর্ববোক্ত দেবদভাঁদি মৃত 
পিতৃশিতা।মহণণকে পরিতৃপ্ত করেন এবং শ্রাদ্ধকর্তাকে ও 

 পুন্রপৌত্রাদিকে ফলযুক্ত করেন; যেমত মাতা গর্ভপৌষ- 

ণের জন্য অন্য বংক্তিকর্তৃক দত্ত দোহদ অন্নপানা্ি শ্বয়ংই 

ভোজন করে এবং সে স্বয়ং তৃণ্। হইয়া নিজের গর্ভস্থিত 
সন্তানকেও তৃপ্ত করিয়া থাকে ও দোহদ অন্নপানাদি প্রদাঁন 
কর্তাদিগকে প্রত্যুপকার স্বরূপ ফলদ্বার সংযুক্ত করে, সেই- 
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রূপ বসু রুদ্র ও আদিত্যগণ ইহারা পিভৃপিতামহ ও প্রশি- 

তামহ শব্দ্বার নিন্লাপিত হন ; এবঞ শ্রাদ্ধদেবতাঁগণ কেবল 

যে শ্রাদ্ধ ভোজন কর্ত৷ তাহ নহেনঃ তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের 

দ্বার] তৃপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের পিতৃপিতামহ ও প্রপিতামহ- 
গণকে অতিশয় জ্ঞানশক্তি দ্বার] তর্পিত করেন এবং শ্রাদ্ধ- 

'কারীদিগকেও আযু$ প্রজ1, ধন, বিদ্া ন্বর্থফল, মুক্তি; হৃখ, 

রাজ্য ও অন্যান্য শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৬৮॥ ৩৬৯) 

শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 

দাণপতিকপ্প আরস্ত ॥ ১১॥ 

দৃষ ও অদৃষ্ট ফল সাধন কর্ণ কথিত হইলেও পুনর্রবার তাহা 
কহিতেছেন যে তাহাপিগের স্বরূপ নিষ্পত্তি এবং ফলসাধন 

নির্বিঘ্নে হইবার জন্য অবিষ্বার্থ কর্ম বিধানের পূর্বে বিশ্ব- 
কারক জ্ঞাপকের হেতু কহিতেছেনঃ___ 

বিনাষকঃ কর্মবিন্বসিদ্ধার্থং বিনিযে!জিতঃ। 

গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণ। তথা ॥ ২৭০ ॥ 

কর্ম কলের বির নিরাঁমের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাবিবিঘ্বের 

পূর্বের ও উপস্থিত বিশ্বের নাশের জন্য রুদ্র, ব্রহ্গী ও বিষু 
কর্তৃক বিনায়ক পুষ্পদন্তপ্রভৃতি সকলের আধিপত্যে নিযুক্ত 

হইয়াছেন ॥ ২৭০ ॥ | 
এপ্রকার বিষ্ববিনাশ কারক কহিয়া বিদ্বজ্ঞাপক হেতু 

প্রদর্শন জন্য কহিতেছেনঃ__ 7 
তেনোপসুষ্টো যন্তস্য লক্ষণানি নিবোধত। 

্বপ্নেইবগাহভেহতার্থং জলং মুগ্ডাংস্চ গশ্যতি ॥ ২৭১॥ 
কযাযবানসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি। 
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অন্তাজৈগর্দতৈরুক্টেঃ সছৈকত্বাবতিষ্ঠতে | 

ব্রজন্নপি তথাত্মানং মনাতেইন্থগতং পরৈঃ ॥ ২৭২। 

হে মুনিগণ ! সেইবিনায়ককর্তৃক যে ব্যক্তি গৃহীত হইয়াছে 
তাহার জ্ঞাপক লক্ষণ মকল শ্রবণ কর, স্বপ্ন অবস্থায় অত্যন্ত 

জল অবগাহন করে, শ্রোভদ্বার। ভাপিয়া যায় বা জলেতে 

মগ্র হয়| মুণ্তিতমস্তক পুরুষগণকে দর্শনকরে, কাষায় 
অর্থাৎ রক্তনীলাদিবস্ত্রধারা আরত প্ুরুষগণকে দৃষ্টি করে, 
মাংসভোজী গৃধাদি পক্ষী ও ব্যাপ্বাপি শ্বাপদজন্তর উপরে 
আরোহণ করে। চাগুল প্রসভৃতি অন্ত্যজ, গর্দভ ও উক্ত 
গণের মহিত একত্র স্থানে অবস্থিতি করে| গমন করিতে 

করিতে শক্রঠণকে পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ধাবিত অনুভব করে এরূপ 

ব্যক্তি বিনায়ক কর্তৃক গুহীত হইয়াছে ॥ ২৭১ ॥ ২৭২ ॥ 
এরূপ স্বপ্ন দশন কহিয়া প্রত্যক্ষ চিহ্ন সকল কহিতে- 

ছেনঠ__- 
বিমন] বিফলারস্তঃ সংসীদতানিমিত্ততঃ ॥ ২৭৩ ॥ 

তেনোপসূৃষ্টো লভতে ন রাঁজাৎ রাজনন্দনঃ। 
কূমারী ন চ ভর্ভারমপত্যং গর্ভমঙ্গনাঃ ॥ ২৭৪ ॥ 

আচার্ধ্যত্বং শ্রোত্রিষশ্চ নশিষ্যোইধ্যযনং তথ । 

বণিগলাভং ন চাপ্রে/তি কৃষিং চাপি কৃষীবলঃ ॥ ২৭৫ ॥ 

যে ব্যক্তির মনের চাঞ্চল্য, আরব্ধ কর্মের বিফলতা ও বিন! 
কারণে অন্যমনক্কতা হয় সে যদি বেদার্থজ্ঞানী, শুরত্বলম্পন্ন 
ও ধৈর্ঘযার্দি গুণসংযুক্ত হইয়া রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে, 
তথাপি রাজ্য প্রাপ্ত হয় না। রূপ, লক্ষণ ও সদ্বংশজন্ম 
প্রভৃতি গুণবতী কুমারী মনের মত ভর্তা প্রাপ্ত হয় না। 
গর্ভবতী যুবতী সন্তান প্রাপ্ত হয়না | খতুমতী যুবতী গর্ভ 
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প্রাপ্ত হয় না| বেদীধ্যয়ন ও বেদীর্ঘজ্ঞান হইলেও শ্রোত্রিয় 
ব্যক্তি আচার্ধা হইতে পারে না। বিনয় ও আচারসম্পন্ 
শিষ্য হইলেও বেদপাঠ ও বেদশ্রবণ করিতে সক্ষম হয় না| 
বাণিজ্যব্যবসায়ী ব্যক্তি সেই কর্থে নিপুণ হইলেও ধান্যাদি 
ক্রয়বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্ত হয় না| কবিকার্ষোর দারা 

" উপজীবী ব্যক্তি কষিকার্যের ফলপ্রাপ্ত হয় না| এইরূপে যে 

ব্যক্তি যে বৃতিৰার1! জীবিত হইয়া থাকে তাহাই তাহার 
নিষ্ষল হয়। বিনায়ক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তির এই নকল ফল 
জানিতে হইবে ॥ ২৭৩ ॥ ২৭৪ ॥ ২৭৫ ॥ 

এইরূপ বিষ্বের কারক ও জ্ঞাঁপকের হেতু কহিয়া বিষ্বের 

শাস্তি জন্য কন্মবিধাঁন কহিতেছেনঠ--__- 
ল্লপনং তস্য কর্তৃব্যং পুণ্যেহহ্ছি বিধিুর্ববকম | 

গেঠরসর্ষপকলেকন সাজ্যেনোৎ্সাদিতস্য চ॥ ২৭৩ ॥ 

সর্বোৌষধৈঃ সর্বগন্বৈর্রিলিগ্তশিরসন্তথা। 

তদ্রাননোপবিষ্টম্য স্বস্তি বাঁচা। দ্বিজাঃ শুভাঃ ॥ ২৭৭ ॥ 

সেই বিনায়ক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তির ও ভাবি বিনায়ক 

উপসর্গ বিশিষ্টব্যক্তির শাস্তির জন্য রাঁত্রিকাল ভিন্ন শুভ- 

নক্ষত্র প্রভৃতি গুণযুস্ত দিবদে শাস্ত্লোক্ত বিধিপুর্ব্বক ন্নান 

কর] কর্তব্য ; অতএব স্নানের বিধি কহিতেছেনঃ ভ্বৃতমিশ্রিত 

শ্বেত সর্ষপকল্ক লিগুদেহ ও প্রিয়ঙ্কু নাগকেশর অগুরু চন্দন 

ও কন্তৃরিক। প্রভৃতিদ্বারা লিগুমস্তক ব্যক্তির" এবং পরে 

বন্তব্য « ভঙ্রাননের * উপরিস্থিত ব্যক্তির শাস্তিজন্য 

বেদপাঠাদ্ি চরিত্র সম্পন্ন শোভন আকার বিশিষ্ট চারিজন 

ব্রাঙ্গণ « স্বস্তি ভবন্তে। ক্রবন্তূ” এইরূপ বলিবেন, এই সময়ে 
কুলাচারমতে *« পুণ্যাহৎ ” এরূপও বলিবেন ॥ ২৭৬ ॥ ২৭৭ ॥ 



৩ মিতাক্ষর। । 

অপরও কহিতেছেন,----- 

অশ্বস্থানাদজস্থানা্বল্মীকাৎ সঙ্গমাৎ হদাঁৎ। 
স্বত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগগুলুগ্চাপৃনু নিক্ষিপেৎ ॥. ২৭৮ ॥ 
য। আহত! হ্যেকবরৈশ্চতুর্তিঃ কলসৈহ দাহ। 
চর্মমণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনন্ততঃ ॥ ২৭৯ ॥ 

ঘেটকস্থানের, হস্তীর স্থানের, বল্াীক স্থানেরঃ উভয়নদীর 
সঙ্গমস্থান্রে ও অশুষহদের মৃত্তিকা এই পঞ্চবিধ মৃত্তিক! 
আনয়ন পুর্বক গোরোচনা এবং চন্দন? কু্কুম ও অগুরু- 
প্রস্তুতি গন্ধপ্রব্যমকল এবং গুণ্গুলু অক্ষত ও অবিদীরিত 

ও অকুষ্ণবর্ণ অথচ সমান একবর্ণ চাঁরিটি কলন দ্বারা 
অশু হুদ বা অশু-নদীসঙ্গম হইতে আনীত চ1রিক লঙ্ষের 
জলে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর রক্তবর্ণ উত্তরলোম 
পুর্ববকণ্ঠ বৃষচর্ম্মের উপরে শ্রীপর্ণী বৃক্ষের কান্ঠদার| নিম্মি“ত 
মনোরম আনন স্থাপন করিবে। তৎপরে পুর্বোক্ত প্রকারের 
জল গ্পঞ্চবিধ মৃত্ভিক1 এবং গন্ধদ্রব্যাি নংযুক্তঃ আআাপির 

পল্পবশে।ভিত, নানাবিধ মাল্যদ(মবেষ্টিত কণ্ঠঃ চন্দনপিপ্ত, 

ও দশায়ুক্ত নুতন বন্ত্রভৃুষিত, চারিটি কলস পূর্ব, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তর চাঁরিণিকে স্থাপন করিয়া গেময়লিপ্ত 

পবিত্র স্থৃপ্ডিলের উপর পঞ্চবর্ণ আতপতগুল-চুরণ-দ্বারা রচিত 
মগ্ডলে রক্তবর্ণ উত্তরলোম পুর্ববকণ্ঠ রক্তবর্ণৰৃষের চর্ম পাঁতন 

পূর্বক তাহার উপরে শুক্রবর্ণবন্্রদ্ধারা আচ্ছাদিত আনন 

স্থাপন করিবে, অর্থাৎ শাস্তোক্ত ভদ্র।সন স্থাপন করিবে ) 

তাহাতে ব্রান্ষণ%৭ বিনায়ক কর্তৃক গৃহীতব্যক্তির ম্বন্ভিবাচন 
করিবেন ॥ ২৭৮ ॥ ২৭৯ ॥ 



আচারাধায়। ১৯৯ 

আরও কহিতেছেনঃ-___ 

সহআক্ষং শতধারস্ববিভিঃ পাবনং কৃতম্। 

তেন ত্বামভিবিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্থ তে ॥ ২৮০ ॥ 

পূর্ব্বেক্ত স্বস্তিবাচনের পরে যে স্ত্রীলোকের স্বামী ও পুক্র 

জীবিত থাকে এবং রূপ গুণযুক্ত ও স্ুবেশদম্পন্ধা হয় তাহার 
দ্বারা মঙ্গলাচার পূর্বক সেই পূর্বিকে অবস্থিত একটি কলস 
আনীত করাইয়া পৃর্ধেশক্ত গুরুব্যক্তি বিনারক কর্তৃক গৃহীত 
ব্যক্তিকে সান করাইবেন, তাঁহার প্রকরণ এই যে অন্েশক্তি 

বিশিষ্ট বহুতর প্রবাহসম্পন্ন যে জল মনাদি খষিগণদার] 

পবিত্রীকৃত হইয়াছে সেই জলদ্বার1 বিষ্রেশ্বরগৃহীত তোমাঁর 
বিশ্পশান্তির নিমিত্তে সান করাইতেছি, পবিত্রকারী এইজল- 

সকল পবিত্র করুনঃ এইরূপ কহিবেন, তাহার পরে দক্ষিণ- 

পিকে অবস্থিত দ্বিতীয় কুস্ত আনয়নপুর্ধক এই মন্ত্র বণিয়] 
সান করাইবে ॥ ২৮০ ॥ 

ভগং তে বরুণে। রাজ। ভগং সুর্ষেয বুহস্পতিঃ | 

ভগমিন্দ্রশ্চ বাযুশ্চ ভগং সপ্তর্ষযো দছুঃ ॥ ২৮১ ॥ 

রাঁজা বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্রঃ বায়ু ও অগুর্ষিগণ 

তোমার কল্যাণ করুন। 

তাহার পরে তৃতীয় কলন আনয়নপূর্বক এই মন্ত্রদ্বার1 
সান করাইবেন ॥ ২৮১ ॥ 

যন্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যৎ লীমন্তে যচ্চ সুদ্ধনি। 
ললাটে কর্ণ যোরক্ষোরাপত্তদপ্রন্ত সর্ব্বদ। ॥ ২৮২ ॥ 

তোমার কেশে সীমন্তে মূর্ধে ললাটে কর্ণদয়ে চক্ষুর্ঘয়ে 
যে সকল হুর্ভাগ্য আছে, এই জলবৰধপ দেবতা সেই সকল 
অমঙ্গল সর্বদা উপশমন করুন| 
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তাহার পর চতুর্থ কলস গ্রহণপূর্ববক পৃর্বো্ত এ তিনটি মন্ত্র 
দ্বারাই স্নান করাইবেন ; কেনন। মন্ত্রলিক্ষে আঁছে যে * অর্ব্ব- 
মন্ত্র্ধার। চতুর্থকলনের জলে স্নান করাইবে ৮ ॥ ২৮২ ॥ 

স্লাতস্য সার্ধপং তৈলং অ [বেণৌছুষ্বরেণ ত্ু। 

জুহ্যান্ুদ্ধানি কুশান সব্যেন পরিগৃহ্য তু ॥ ২৮৩।॥ 

উক্তপ্রকারে যাহাকে স্নান করান হুইল তাহার সন্তরকে 
বামহস্ত গৃহীত কুশ আবরণপুর্ববক উদ্ধম্বরববক্ষের কাঞ্ঠনি- 
্িত শ্রবদ্বারা বক্তব্যমন্ত্র পাঠ পুর্ববক সার্ষপতৈল দিয় 
গান হেখম করিবেন ॥ ২৮৩ ॥ 

মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথ] শালকটংকটে৷। 

কুম্মাণ্ডো রাঁজপুক্রশ্ত্যন্তে স্বাহাসমন্থিতৈঃ ॥ ২৮৪ ॥ 
নাঁমভির্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্থিতৈঃ। 

দদ্যাচ্চতুষ্পথে সুর্পে কুশানান্তীর্যা সর্বতঃ॥ ২৮৫ ॥ 
কতাককতাংস্তগুলাং্চ পললোদনমেব চ। 

মতস্যান পকুৎস্তঘৈবামান মাঁংসমেতাবদেব তু ॥ ২৮৬ ॥ 

পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ নুরাঞ্চ ভ্রিবিধামপি। 

মুলক পুরিকাগুপং তখৈবোগ্ডেরকঅ্রজঃ ॥ ২৮৭ ॥ 

দখ্যন্সং পাষসঞ্ৈব গুডপিষ্টং সমোদকম | 
এতান সর্ববান্ সমাহত্য ভূমৌ কৃত্বা! ততঃ শিরঃ ॥ ২৮৮ ॥ 

বিনাধকস্য জননীমুপতিষ্ঠে্ততোহস্ষিকাম | 

দর্বাসর্ষপপুষ্পাণাৎ দত্বার্ধযৎ পুর্ণমঞ্জলিম,॥ ২৮৯ ॥ 

মিত লম্মিতপ্রততি বিনায়কের নাম উল্লেখ করিয়া 
শেষে « স্বাহাকারাত্ত চতুর্থা বিভক্তি সাধিত প্রণবযুক্ত 

মন্ত্র্ধার হোম করিবেঃ তাহাতে ও মিতার স্বাহা ও সম্মিতাঁয় 

স্বাহা ও শালায় স্বাহা ও কটঙ্বটায় স্বাহ! ও কুম্বাগ্ডায় 
স্বাহা ও রাজপুত্রায় স্বাহাী” এইরূপ ছর়টিমাঁত্র হইডেছে। 
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অনস্তর লৌকিক অগ্বিতে স্থালীপাকের বিধি অনুসারে 

চরুপাক করিয়া পৃর্ব্বোক্ত এইমন্ত্রারা সেই অগ্নিতেই হোম 
করিয়। তাহার শেষ যাহ থাকিবে তাহা চতুর্ধার একবচনাস্ত 

ইন্দ্র, অগ্নি যম, নির্খতিঃ বরুণ» বায়ু লোম, ই্শান, ব্রঙ্গ 

ও অনন্তের নাম প্রয়োগ পূর্বক “ নমঃ ” শকযুস্ত বলিমন্ত্ 

'দ্বারা সাহাদ্দিগকে বলি দিবে | 

তদনস্তরঃ কৃতাকৃতাদ্ি উপহার ভ্রবঃসকল বিনায়ক ও 

তাহার জননীকে উপহার প্রদান করিয়। ভূমিতে মস্তক 

পাতন পুর্বক * তৎপুরুবায় বিদ্নহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি 
তন্নো দৃত্তী প্রচোদয়াৎ” এইমন্ত্র বার ধিনায়ককে ও সুভগায়ে 
বিদ্মহে কামমালিন্যৈ ধীমহি তন্গো গ্ৌরী প্রচোদয়াৎ * 
এইমন্ত্রধারা অন্বিকাকেও নমস্কার করিবে, তাহার পরে উপ- 

হাঁর দ্রব্যের শেষগুলি স্ুর্পে স্থাপন পূর্বক আন্তৃতকুশে চতু- 

পিিক্মুখপথে স্থীপন করিবে | তাহার মন্ত্র এইযে “ বলিং 
গৃহৃত্তিমে দেবা আদিত্য] বনবস্তথ। | মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ 

সুপ পন্নগা গ্রহাঃ | অসুরা যাতুধানাশ্চ পিশীচোরগ- 

মাতরঃ | শাকিন্যে! বক্ষবেতাঁল। যোগিন্যঃ পুতনাঃ শিবা২| 

জন্তকাঃ পিদ্ধগন্ধবর্ধী মায়া বিষ্ভাধরা নরাঃ| দিকপাল 
লোকপাল।শ্চ যে চ বিশ্ববিনায়কাঃ | জগতাং শান্তিকর্তারে। 

ব্রঙ্সীগ্ভাশ্চ মহর্ষয়ঃ | মাবিরৎ মা চ মে পাপৎ মা অন্ত 

পরিপন্থিনঃ। সৌম্য! ভবন্ত তৃপ্তান্চ ভূতপ্রেতাঃ সুখাবহাঃ” 
একবার অবহত তুল পলল তিলপিষ$ তৎসংযুক্ত অন্ন, 

পন্ক ও অপন্ক মৎস্য, পন্ক ও অপক্ষ মাংন রক্তপীতপ্রভৃতি 

নানাবর্ণপুষ্প, চন্দনাদিস্ুগন্ধবিশিষ দ্রব্য গোৌঁড়ী পৈষী 

মাধ্ধী এই তিনপ্রকার সুরঃ মুলক পুরিক স্সেহ দ্বারা পর” 
(২৫) 



১৯৪ মিতাক্ষর]। 

গোধুমবিকার, পিষ্টাদিময়ী মাঁল', দধিযুক্তঅন্ন, হ্প্ধপরক অন্ন, 
গুড়মিশ্রিত শালিপ্রভাতির পিষ্ঁক, ও লভ্ডুক এইসকল 

বলিত্রব্য উপহার দিবে | 

অনন্তর, বিনায়ক ও তাহার জননী ভগবতীকে পুষ্পসংযুক্ত 

জলদ্বার! অর্ধ্যপির। দুর্রবা ও সর্ষপ এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়! 
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র্ধারা উপস্থান করিবে ॥২৮৪।২৮ ৫।২৮৬।২৮৭॥ 
॥২৮৮॥২৮৯॥ র 

উপস্থানের মন্ত্রকহিতেছেন১--__ 

রূপং দেহি যশো৷ দেহি ভগং ভগবতি দেহি মে। 

পুজান্দেহি ধনং দেহি সর্বান কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ২৯৭ ॥ 

এইটি ভগবতীর উপস্থান মন্ত্র, বিনায়ক উপস্থানের মন্ত্রও 
প্রায় এরূপ কিন্তু ““ ভগবতি ”* এইশব্দের পরিৰর্তে “ ভগ- 
ৰন্” এইরূপ শক প্রয়োগ করিবে ॥ ২৯০ ॥ 

ততঃ শুক্রাহরধরঃ শুক্রমাল্াম্লেপনঃ। 

ব্রাহ্মণান, তোজযেদদ্যাছস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥ ২৯১ ॥ 

অভিষেকের পরে যজমান শুক্রবর্ণবন্ত্র পরিধানপূর্ববক শুর্র- 
বর্ণ মাল্যধারণ ও শুক্রবর্ণঅনুলেপন গাত্রে লেপন করিয়! 
ব্রা্ষণগণকে ভোজন করাইবে | বেদশ্রবণ বেদপাঠি ও 
সচ্রিত্র সংযুক্ত বিনায়ক স্নান বিধিবেতী গুরুকে শক্তিমত 

বস্ত্রযু্ম এবৎ বিনায়কের সন্তোষজন্য ব্রান্মণগণকে যথাসাধ্য 

দক্ষিণা দান করিবে] 
তাহার প্রয়োগ ক্রম কহিতেছেনঃ চাঁরিজন ব্রীক্ষণের সহিত 

পূর্ব্বোস্ত লক্ষণসম্পন্ন মন্ত্রবিজ্ঞ গুরু ভত্রাসন রচনের পরে 
তাহার নিকটে বিনায়ক ও ভাহার জননী অস্বিকীকে পৃ 
্ব্বোক্ত ভুইমন্ত্রার1 গন্ধ ও পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিবেন, 

'অনম্তর চরুপাক করিয়ী পূর্ববোক্ত ভঙ্রাসনের উপরে যজ- 
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মানকে উপবেশনপূর্ব্বক পুণ্যাহ বাচন করাইবেন, অনন্তর 
চারি কলমের জলে স্বান করাইয়া সার্ষপের তৈল মন্তকে 
হোম করিয়া চরু হোম করিয়া তৎপরে অভিষেক-গুহে 

দশদিকে ইন্দ্র আনি লোঁকপাল গর্ণকে বলি দিবেন, তাহার 

' ,পরর যজমান স্নান করিয়া শুক্ুবর্ণ মাল্য ও গুক্রবর্ণ বস্ত্র 
পরিধান পূর্বক গুরুর সহিত বিনায়ক ও অস্বিকীকে উপহার 
পিয়। ভূমিতে মস্তক পাতন পূর্বক প্রণাম করিয়া পুষ্প ও 
জলঘ্ারা অর্ধ্য দিবে তাহার পর দুর্ধবা সর্ষপ ও পুষ্প পরিপূর্ণ 

অঞ্রলি দিয়া বিনায়ক এবং অন্বিকাকে বন্দন করিবে, অনন্তর 

গুরু উপহারের অবশিষ্ট দ্রব্য শৃর্পে লইয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম পূর্বক অঙ্গনে স্থাপন করিবেন, তদনন্তর বস্ত্রযুগল 
দাঁন ও দক্ষিণ দান করিয়া ব্রাক্ষণ ভোজন করাইবে এই 
বিনায়ক স্বপনের বিধি কথিত হুইল ॥ ২৯১॥ 
এই বিনায়ক নপনেরই কথিত উপসংহার দ্বারা অন্য 

সংযোগ দর্শন করিবার জন্য কহিতেছেন,_-_ 
এবং বিনাষকৎ পুজ্য গ্রহাংশ্চৈৰ বিধাঁনভঃ। 

কর্মণাফলমাগ্মোতি শ্রিষং চাপ্সোত্যন্থত্তম্ম্॥ ২৯২। 

এই পূর্বকথিতমতে বিনায়ককে পৃজ1 করিয়া নির্বিম্ে 
কর্ধের ফল প্রাপ্ত হয় এই বিনায়ক ঠা প্রকরণের উপ- 

সংহার হইল 
উর অন্য ফল কহিতেছেন,ঃ যে, উৎকৃষ্ট স্ত্রী প্রাপ্ত 

হয় অর্থাং যাহারা শ্রীকামন! করিবে তাহারা এইবিধিমতে 

বিনায়কের পৃজ। করিবে ; যাহারা সূর্ধ্যাদি গ্রহ হৃ$ জন্য 
পীড়া শাস্তি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি কামনা করিবে, তাহাদিগের 
গ্রহপুজ। হোমাপি কর্ণ বিধান করিবার জন্য_গ্রহপূজ। কহি-” 
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তেছেন, বিধিমতে সূর্য্যাপ্ি গ্রহগণকে পরে বক্তব্য বিধি 
অনুসারে পুজা করিয়! কর্মের সিদ্ধি ও স্তর প্রাপ্ত হয় ॥২৯২। 

নিত্য সংযোগ ও কাম্য সংযোগ কহিতেছেন)---- 

আদিতাস্য সদা পুজাং তিলকৎ স্বামিনস্তথ] | 

মহাগণপতেশ্চৈব কুর্বর সিদ্ধিমবাপুযাৎ ॥ ২৯৩। 
রক্তচন্দন কুক্কুম পুস্পাি দ্বারা প্রতিদিবন ভগবান আদি- 

ত্যের পূজা এবং স্কন্দ ও মহাগণপতির নিত্য নিত্য পুজা 
করিলে আত্মজ্ঞানদবার মোক্ষ লাভ করিতে পারে ইহাতে 
নিত্য সংযোগ কহা যায়| 

আঘধিত্য, স্কন্দ ও মহাগণপতিপধিগের অন্যতরের বা 

সকলেরই স্বর্ণাপি নির্ধিত বা রূপ্যাকি নির্মিত তিলক করিলে 

বাঞ্রিত পিদ্ধি এবং চক্ষর্বরও প্রাপ্ত হয় ইহাকে কামর 

অংযোগ কহাযায় ॥ ২৯৩ ॥ 

সহাগণপতি কপ্প সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 

শান্তিপ্রকরণ আরম্ভ ॥ ১২ ॥ 

* বিধিমতে গ্রহপধিগের পৃজার্দি করিলে কর্জর ফল ও 
অতি উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হয় ” পূর্বে এইরূপ বলাতে নির্ধিস্বে 
গ্রহপুজাকর্মে ফলনিদ্ধি ও রীপ্রাপ্ত হয় ইহ উক্ত হইয়াছে, 

এক্ষণে অন্যকফল কহিতেছেন, 

শ্রীকামঃ শান্তিকামে| বা গ্রহযজ্জং সমাচরেৎ। 

রষ্ট্যাবুঃপুষ্টিকামো। বা! তখৈবাতি্রক্সপি ॥ ২৯৪ ॥ 

শ্রীকামনা কারী ব্যক্তি; আপদৃশান্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি, শস্যাদি 
বদ্ধির নিমিতে মেঘ হইতে জল বর্ষণ অভিলাষী ব্যক্তি, অপ- 

মৃতু নিবারণ দ্বার] দীর্ঘকাল জীবনস্থিতি আকাঙক্ষী ব্যক্তি, 
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অনিশ্দিত শরীর প্রাপ্তীচ্ছুক ব্যক্তি এবং অদৃষ্ উপারদ্বারা 
পর-পীড়া শান্তিরপ অভিচার কর্ম করণীভিলাবী ব্যক্তি গ্রহ- 
যজ্ঞ করিবে ॥ ২৯৪ ॥ 

গ্রহ কহিতেছেন5---- 

ন্র্যাঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রে। বৃহম্পতিঃ| « 

শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মূতাঃ ॥ ২৯৫ ॥ 

রাবিঃ চন্দ্রঃ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, গুক্রঃ শনি? রাহ ও কেতু 

এই নয়াট গ্রহ ॥ ২৯৫ | 
কি রূপে গ্রহপুজা করিবে ঃ তাহা কঠিতেছেন--_- 

তাম্কাৎ ম্ষটিকাত্রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাছতে)। 

রাজতাদযসঃ সীনাৎ কাংস্যাহ কার্ষা! গ্রহাঃ ক্রমাৎ ॥ ২৯৬।॥ 

স্ববর্ণৈর্বা পটে লেখ্য! গন্ধের্মগুলকেষু বা। 

যথ] বর্ণ, প্রদেযানি বাসাংসি কুন্গমানি চ ॥ ২৯৭ ॥ 

ন্ধাম্চ বলয শ্চৈব ধূপো দেযশ্চ গুগৃগুল্ঃ। 
কর্তৃব্যা মন্ত্রব্তশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম ॥ ২৯৮ ॥ 

তামার সুর্যের, স্কটিকদ্বার। চন্দ্রের, রক্তচন্দন দ্বারা 

মঙ্গলের? স্বর্ণ ঘারা বুধের ও বৃহস্পতির, রূপ্য দ্বারা শুক্রের, 

লৌহ দ্বারা শনির, সীনদ্বার! রাহুর ; ও কাংস্য দ্বারা কেতুর, 

মুর্তি নিশ্মীণ করিবে, তাহা অপ্রাপ্ত হইলে গ্রহধিগের নিজ 

নিজ বর্ণদ্বার। পটেতে প্রতিমূর্তি লিখিবে | অথনা মগ্ডলে গ্রহ- 

দিগের স্বীয় স্বীয় বর্ণ রক্তাদি চন্দন দ্বার! প্রতিমূর্তি লিখিবে। 

দ্বিহস্তবিশিষ ইত্যাদি মৎ্দ্য পুরাশোক্ত আকার লিখন 

করিতে হইবে ; তাহা! এইরূপ; *“ পদ্মীসনের উপরিস্থিতঃ 

পদ্মধারী পদ্মগর্ভের সমান কান্তিবিশিষ্টঃ সপগ্তঘোটক যুক্ত 

রথ মধ্যে অবস্থিত ও দ্বিভূজ সুর্য গ্রহ ব্ধদ। থাকেন ॥ ১৯ 



১৯৮ মিতাক্ষর॥। 

শুক্ুবর্ণ শরীর বিশিষ, গুক্লবর্ণ বন্ত্রপরিধায়ী দশঘোটকযুক্ত 
রথস্থিতঃ শ্বেতভূষণধারী, হন্ডে গদ1 ধারণকারী, দ্বিবাহছৰি- 
শিষ্ট ও বরদাতা৷ অর্থাৎ দক্ষিণহত্তবরমুদ্রায়ুক্ত চন্দ্রগৃহ ক- 
তভঁব্য ॥ ২॥ 

রস্তুবর্ণমাল্য ও রুক্তবস্ত্র পরিধায়ী, শক্তি শুল ও গদাধারী 
এবং বরদাতা চতুর্ভুজ ও মেষবাহন মঙ্গল গ্রহ কর্তব্য ॥ ৩ ॥ 

গৌরবর্ণ মাল্য ও গৌরবর্ণ বস্্রপরিধায়ী কর্ণিকার তুল্য 

গৌরবর্ণশরীর, খড়গচর্ম ও গদাধারী, বরদাতাঃ নিংহবাহন- 
স্থিত; বুধগ্রহ ॥ ৪ ॥ 

গোৌরবর্ণশরীরঃ অক্ষস্ুত্রকমণ্ডল্ ও দণ্ডধারী এবং বরদাত। 

চতুভূজিবিশিষ্ট বহম্পতিগুহ করিবে ॥ ৫ ॥ 
শুর্রবর্ণশরীরঃ অক্ষস্থত্র কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী এবং বরদাতা” 
ভূঁজি গুক্রগ্রহ করিবে ॥ ৬॥ 

ইন্দ্রনীল (মরকতমণি) তুল্য বর্ণবিশিষ্ট শরীর, গৃধবাহুনস্থিতঃ 
বরদাতা শুল বাণ ও ধনুর্ধারী, সর্ব) শনিগ্রহ কর্তব্য ॥ ৭॥ 

করালমুখবিশিষ্ট, খড়গ চর্ম শুলধারী বরদাতা, নীলবর্ণ- 
শরীর, সিংহাসনস্থিত রাহুগ্রহ কর্তব্য ॥ ৮ ॥ 

পুত্রবর্ণশরীরঃ বিকুতমুখ, গৃধ্বাহন স্থিত, গদাঁধারী ও বর- 
দাঁত দ্বিহত্তবিশিষ্ট+ কেতুগ্রহগণ সর্বদ1 কর্তব্য ॥ ৯ ॥ 

এইনকল লে।কহিতকা রী গ্রহ মুকুটধারী ও নিজ অঙ্গুলে 

পরিমাণে একশত অস্ট অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ অর্থাৎ প্রত্যেক 

গ্রহ দ্বাদশ অঙ্গুলি উচ্চ হইলে নবগ্রহে অস্টোভর শতঅন্গুলি 
পরিমিত হয় ॥% 

ইহবদিগের স্থাপনের স্থান সেইস্থলেই উক্ত হইয়াছে, 

তঃহা এইরূপ যে * মধ্যে সুর্যকেঃ দক্ষিণ দিকে মঙ্গলকে 
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উত্তরপিকে গুরুকে, ঈশান কোণে বুধকে; পুর্ব্বদিকে শুক্রকে 
অগশ্নিকোঁণে চন্দ্রকে, পশ্চিমদ্িকে শনিকে, নের্খৎ কোণে 
রাহুকে ও বায়ুকোণে কেতুকে জানিবে, শুক্লবর্ণ তগুল 
দ্বার এই সকল গ্রহ স্থাপন করিবে ।” 

পুজাবিথি কহিতেছেন, যে গ্রহের যে বর্ণ সেই বর্ণ বস্ত্র 
গান্ধ ও পুষ্প পিবেঃ এবং গ্রহদিগের নিজ নিজ বলি দিবে 

এবং পূপ পিবে সকল গ্রহকেই গুগ্গুলু দিবে এবং অগ্িস্থা- 
পন ও অন্ধানাঁদি সংস্ক।র পূর্বক “ অমু-স্ব সূর্যযায ইত্যাদি 
ত্বাজুষ্টং নির্বপাঁমি * ইত্যারি বিধিমতে চারি চারি মুফ্ি 
নির্বপণ করিবে। 

অনন্তর, প্রজ্লিত অগ্নিতে ইধ্] (সমিৎ কান্ঠ) নিক্ষেপাদি 

আধার সংস্কার পর্যস্ত কর্ম করিয় ক্রমশ পরে বক্তব্য 

মন্ত্র সূর্ধরপ্রভৃতি গ্রহের উদ্দেশে পরে বক্তব্য নিজ নিজ 

কাচ্টাদি হোম করিয়। চরুহোৌম করিবে ॥২৯৬॥ ২৯৭ ॥ ২৯৮॥ 

গ্রহগণের মন্ত্র কহিতেছেনঃ___ 

আকুঞ্চেন ইমং দেব! অগ্নিূদ্ধ1 দিবঃ ককুৎ। 

উদ্বুধ্যস্থেতি চ খচো! যথাসংখ্যং প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৯৯ ॥ 

বৃহস্পতেইতিযদর্ষাস্তথৈবান্নাৎ পরিশ্রুতঃ | 

শলে! দেবীন্তথ! কাণ্ডাৎ কেতুং কণ্লিমাংস্তথ! ॥ ৩০১ ॥ 

আকুষ্ণেন রজসা বর্তমান ইত্যারি মন্ত্র সুর্যের) ইমৎ দেবা 

ইত্যাদি মন্ত্র চন্দ্রের অগ্থিমুর্ধাদিবঃ ককুৎপতিঃ ইত্যাদি মন্ত্ 

মঙ্গলের, উদ্বধ্যন্ব ইত্যাদি মন্ত্র বুধের বৃহস্পতে অতিষদর্যয 
ইত্যাদি মন্ত্র বহম্পতির১ অন্নাৎ পরিশ্রত ইত্যাদি মন্ত্র শুক্রের 
শনে! দেবীঃ ইত্যাদি মন্ত্র শনির কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি 
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মন্ত্র রাহুর ও কেতুং কৃণ্ন্ ইত্যাদি মন্ত্র কেতুর জা" 
নিবে ॥ ২৯৯ ॥ ৩০০ ॥ 

গৃহক্দিগের সমিৎ কহিতেছেনঠ-__ 

_ অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্রপামার্গোহথ পিপ্পলঃ। 

ওঁছুম্বরঃ শমী দুর্ব1 কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০১ | 

রবির অর্ক (আকন্দ ) চক্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির 
বুধের অপামার্গ ( আপাঙ্গ ), বৃহস্পতির অশ্প্খ» শুক্রের 

উভূম্বর, শনির শমী, রাহুর দুর্বা ও কেতুর কুশ এই সকল 

সমিৎ সার্দে অভগ্র, ত্বচযুক্ত ও প্রাদেশ ( অস্থুষ্ঠের অগ্র 
অবধি তর্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্য্যস্ত ) পরিমিত করিতে 
হইবে ॥ ৩০১॥ 

তঁরও কহিতেছেন১__- 

এটৈকস্য তৃষ্টশতমষ্টাবি ংশতিরেৰ বা। 

হোতব্য মধুসপির্ভ।াং দধ] ক্ষীরেণ ব1 যুতাঃ ॥ ৩০২ ॥ 

সূর্য্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেকের অফ্টাধিক শতসংখ্যা; অ- 

ভাবে অস্টাবিংশতি সংখ্য1 বা যথাসস্তব মধু ও স্বতের সহিত 

দধি বা ক্ষীর যুক্ত পুর্ববোক্ত সমিৎ হোম করিবে ॥ ৩০২ ॥ 
গ্রহগণের ভোজন দ্রব্য কহিতেছেন, 

গুডৌদনং পাষসঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষাফ্িকম্। 

দখ্যোদনং হবিশ্চু্ং মাংসং চিত্রাঙ্গমেব চ | ৩০৩। 
দদ্যাদা হক্রমাদেব দ্বিজেভ্যে। তোজনং বুধঃ। 

শৃক্তিতে। ব। বথালাভং সৎকৃত্য বিধিপুর্ববকম্॥ ৩০৪ ॥ 
গুড়ৌদন রবির, হুপ্ধপক অন্ন চন্দ্রের, হুবিষ্য (মুনিভোজ্য) 

অম্নাদি মঙ্গলের, ক্ষীরমিশ্রিত ষ্টিকাধান্য দ্বারা কত অন্ন 

বুধের, দধিমিশ্রিত অন্ন বৃহস্পতির, স্বৃতমিত্রিত অন্ন গুক্রের 
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& তলচুর্ণমিশ্রিত অন্ন শনির, ভক্ষ্যযোগ্য মাংসমিশ্রিত অন্ন 

রাহুর ও চিত্রোদন (নানাবর্ণ অন্ন) কেতুর ভক্ষ্য ড্রব্য। 

এইসকল গুড়ৌদন্প্রভৃতি ূর্য্যাদিগ্রহগণের উদ্দেশে দ্বিজ- 

গণকে ভোজনের নিমিস্ত দান করিবে, ব্রাম্ধণের অঙ্থ্য। 

যেমত বিভব তদনুরূপ জাঁনিবে, গুড়ৌদনাদির অভাবে যথা- 

'নস্তব অন্নপ্রীভূতি এই সকল পাদপ্রক্ষালনাদি বিধিপূর্ব্বক 
সম্মান করিয়া দ্িজগণকে দিবে ॥ ৩০৩ ॥ ৩০৪ ॥ 

গ্রহগণের দক্ষিণ] কহিতেছেন, 
ধেচঃ শহ্ধম্তথানভ্ান হেম বাসে হুযঃ ক্রমাৎ। 

ক্ুষ্ণা গৌরাঘসং ছাগ এত] টব দক্িাঃ স্মতাঃ ॥ ৩৯৫ । 

রবির ভ্ুপ্ধবতী ও বৎনযুক্ত1 গবী, চক্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের 
ভারসহ্থকারী রূষ, বুধের স্বণঃ বৃহস্পতির হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র 

শুত্রের পাগুর ( শুক্লপীতমিশ্রিত ) বর্ণ ঘোটকঃ শনির কষ 
বর্ণ গবী, রাহুর লৌহময়শত্ত্রাদি ও কেতুর ছাগ ; এইনকল 

দক্ষিণ। গ্রহদিগের প্রীতির উদ্দেশে ত্রান্মণকে দিবে। 
সস্ভব থাকিলে এইরূপ করিবে ; সত্ভব না থাকিলে শক্ত্য- 

নুনারে যথালাভ অন্য যে (কছু দিবে ॥ ৩০৫ ॥ 

শান্তি কীমনীবিশেষে সকলগ্রহদিগের পুজ1 করিবে ইহা 
উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বিশেষবিধি কহিতে ছেন১---- 

বশ্চ যস্য যদ। দুষ্টঃ স তং যতজন পুজযেৎ। 

ত্রক্ষগৈষাং বরে] দত্তঃ পুজিতাঃ গুঁজবিষ্যথ ॥ ৩৯৬ ॥ 

যেব্যক্তির অফমাপিস্ছানস্থিত যে গ্রহ ভর ফলদায়ক হন, 
সেইব্যক্তি যত্বপৃর্ববক সেইগ্রহকে পৃজ। করিবে? যেহেতু ব্রন্মা! 
এই গ্রহদ্দিগকে পুর্ববে বর দিয়াছেন যে“ যে তোমাদিগের 

পুজ। করিবে তোমরা ইউফল প্রদান ও অনিষউঁফল নিবারণ- 
(২৬) 



২৯২ নিতা ক্ষর।। 

দ্বার পৃজাকর্তাকে পৃজ। করিবে অবিশেষ কথনপ্রযুক্ত দ্বিজ- 
গণের প্রতি শাস্তিপৌষ্িকাদি কর্ম বলিলেন, তথ্বিষয়ে অভি- 
ষেকগুণযুক্ত রাজার বিশেষরূপে অধিকার জানিৰে ॥ ৩০৬॥ 

অভিষিক্ত বলাতে ক্ষত্রিয় রাজগণের গ্রহগণ অঙিশয় 

পৃজ্য অবগত হুইতেছে অন্যব্যক্তির পৃজ্যমাত্র এক্ষণে উভয়- 
পক্ষে কারণ কহিতেছেনঃ--- রি 

গ্রহ্াধীন| নরেন্দ্রাণামুচ্ছবাধাঃ পভনানি চ। 

ভাবাভাবে। চ জগতন্তম্মাৎ পুজ্য ভম। গ্রছাঃ ॥ ৩*৭॥ 

যেহ্ছেতু প্রীণিগণের উন্নতি ও জবনভি গ্রহদ্দিগের অধীন 
এবং স্থাবর ও জঙ্গমময় জগতের উৎপত্তি ও বিনাশও গ্রহ- 

দিগের অধীন; তদ্ধেতুক গ্রহগণ অধিকারি ব্যক্তি-কর্তৃক 

পুজ্য | তাহাতে যি গ্রহের ম্বকালে পুজিত হনঃ তবে যথা- 
কালে উৎপত্তি ও নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ হয় তাহ! ন1 হইলে 
উৎপভ্িলময়ে উৎপাদন হয় না৷ ও অকালে বিনাশ হয়;কে নন 

ভাহারাই জগতের ঈশ্বর। এজন্য জগতের যোগক্ষেম কানি 
রাজার পক্ষে গ্রহনকল অতিশয় পুজনীয় রাজগণকর্তৃক 

গ্রহগণ পৃজ্যতম হয়েন জানিবে। গৌতম কহেন যে 
£ ক্রাম্মণভিন্ন সকলেরই বিষয়ে রাজা ঈশ্বর হন" রাজা 

সকলবর্ণ ও সকল আশ্রমিগণের ন্যায়ত রক্ষা) করিবেন, 

তৎপরে আহ্বািগকে শ্বধর্শে স্থাপন করিবেন, ইত্যাদি কোন 

কোন রাজধর্ম কহিয়া কহিতেছেন, যে দৈৰ উৎপাতজ্ঞানী 

( দৈবজ্ঞ ) ব্যক্তিরা-যাহ। বলিবেন ঃ রাজা তাহাতে আদর 

করিবেন কেননা ; তাহাদ্দিগের অধীন কোন কোন ব্যক্তি 

শুভাশুভষোগ জানিতে পায়ে। 

শাস্তিকপৌক্টিকাির অনুষ্ঠানের হেতু কহিয়া! শাস্তিজন্য 



আচারাধ্যায়। ২৯৩ 

পুণ্যাহবাচন, ্বস্ত্যয়ন, দ্বীর্ঘায়ু্ষর ও মঙ্গলসংযুক্ত বৃদ্ধিজন্য 
কন্ম এবং বিদ্বেষণ? স্তত্তনঃ তভিচার, শক্রনাশন ও বৃদ্ধিকারক 

কর্ম শালান্নিতে ( গৃহাগ্িতে ) করিধে | ইত্যাদি শাস্তিকাদি 

কর্ম দর্শন করাইলেন ॥ ৩০৭ ॥ 
গ্রহুশাস্তিপ্রকরণ সমাঞ্ড ॥ ১২॥ 

রাজধর্মপ্রকরণ আরস্ত ॥ ১৩।॥ 
সাধারণ গৃহস্থধর্থ কহিয়া এক্ষণে রাজ্যাভিষেকপ্রভূতি 

গুণযুক্ত গৃহস্থ রাজার বিশেষধর্খ কছিতেছেনঃ-___ 
মহোৎসাহঃ স্থ,ললম্ঃ কূতজ্ে! বৃদ্ধীমেবকঃ। 

বিনীতঃ সত্তবসম্পন্নঃ কুলীনঃ সতাবাক্ শুচিঃ ॥ ৩০৮ ॥ 
অদীর্ঘস্থত্রঃ স্য.তিমানক্ষুদ্রোইপরুষস্তথ।। 

ধার্থিকোইবাসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শুর] রহস্যবিৎ ॥ ৩*৯॥ 

স্বরন্ুগোপ্ডান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যান্তটথব চ। 

বিনীতস্ত,থ বার্তাধাং যাৰ নরাধিপঃ ॥ ৩১৯ ॥ 
পুরুষার্থলাধনকর্ম আরস্ভবিষয়ে বিশেষযত্শীল, অনেক- 

বেদের অর্থদর্শী, পরদ্বারা কৃত উপকার ও অপকার স্মরণ- : 

কারী, তপস্য] ও জ্ঞানদ্বার বৃদ্ধব্যক্তির মেবাকারক, বিনয় 
যুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বাতকত্রতের ধর্মসমূৃহ আচরণকারী, 
সম্পদে ও আপদে হর্ষবিষাদদরহিতঃ মাতৃকুল ও পিতৃকুল 

উভয়কুলগুদ্ব, সত্যবাক্যকখনশীল+ অন্তরে ও বাধে শৌচ- 
যুক্ত, অবশ্যকর্তব্যকর্থের আরস্তে ও সেইরূপ আরক্ধকর্থ্ের 
সমাঁপনে অদীর্ঘসূত্র, বিজ্ঞীত অর্থের স্মরণশীল, অসংগুণের 
বিদ্বেষী, পরের দৌষকথনে পরাঘ্মুখ, বর্ণ ও আশমের ধর্মযুক্ত 
ব্যদনবর্জিত, ব্যসন অফ্টাদশপ্রকার তাহা মনু কহিয়াছেনু 



২৯৪ মিভাক্ষর | 

এইযে “মৃগয়) অক্ষক্রীড়া, বিবাতে স্বপ্ন, পরের নিন্দা সর্ব্বদ 

স্ত্রীর প্রতিরতি, মগ্ভপান, নৃত্যঃ গীত, বান; নিরর৫থকভ্রমণ 

এইদশপ্রকাঁর কামজাত ব্যনন। ক্রেরতা হুঃসাহুসঃ পরের 

অপকারচেষ্টা, অন্যগুণান্ভ সহিষ্ণু তা? গুণনত্তবে্ড দোবপ্রকাঁশ 

করা, অর্থের অপহরণ, কঠোর বাক্যদ্বারা ভর্থনন1, কঠিন- 

দণ্ডদ্রা তাড়ন।, এই আটটি ব্যসন ক্রোধজীতঃ সমুধায়ে 

অফ্টাদশসঙ্যক জানিবে | 

তন্মধ্যে সাতটি ব্যসন কষ্টতম এইযে * মস্তপানঃ অক্ষক্রীড়া! 

সর্বদ) স্ত্রীর প্রাতি আসক্তি, মৃগবধঃ কামজাঁত ব্যসনের মধ্যে 

এই চারিটি ক্টতম এবং কঠিনদগুদ্বার1 তাড়না, কঠোর বাক্য 

দ্বারা ভৎসনা ও অর্থীপহরণ ক্রোধজাতগচের মধ্যে এই 

তিনটি কউতম জানিবে। 
প্রাজ্ঞ ( দাক্ভীর অর্থ জ্ঞানে ক্ষমতাঁপন্ন ) শূর ( নির্ভয় ) 

রহন্যবেত্ী (গোপনীয় অর্থ গোপনে নিপুণ ), স্বকীয় সপ্ত- 

রাঁজ্যাজের মধ্যে যে পরপ্রবেশের দ্বারশৈথিল্য তাহার রুম্ধ, 

গৌপনকর্তা, আন্ীক্ষিকী (আত্মজ্ঞান লাধনবিস্ত1) ও দণ্ডনীতি 

(অর্থ যোগক্ষেমীপযোগিনী বিষ্া ) বার্তী (কৃষি বাণিজ্য 

ও পশুপলনরূপ ধনোপচয়হেতুভূত বিদ্ভাতে ) জ্ঞানবান্, 

খথেদ যভ্ভুব্রেদ ও সামবেদের বিস্ভাতে জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন? 

মনন কহেন যে, রাঁজ্যাতিষিক্ত ব্যক্তি খক্ যজুঃ সামবেদ- 

জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে সেই সেই বিস্তা লাভ করিবেন? দণ্ড- 

নীতিজ্ঞানী ব্যক্তি হইতে দগ্ডনীতি বিস্া লাভ করিবেন, 

আত্মজ্ঞানীব্যক্তির নিকটে আন্মীক্ষিকী বিস্ত। লাঁভ করিবেন, 

লোক প্রমুখাৎ বার্তাশাস্তরে বিষ্কালাভ করিবেন ॥ ৩০৮ ॥ 

॥ ৩০৯ ॥ ৩৯০ ॥ 



আচারাধ্যায়। ২০৫ 

অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার এইরূপ অস্তরক্গবিশিষ্ট ধর্ম 
কহিয়া বহিরঙ্গধর্ম সকল কহিতেছেন-____ ৃ 

স মন্ত্রিণঃ প্রকুর্বণীত প্রাজ্ঞার মৌলান্ স্থিরান শুচীন । 

তৈঃ সাদ্ধং চিন্তযেদ্রাজ্যং বিগ্রেণাথ ততঃ স্বযম ॥ ৩১১ ॥ 

হিত ও অহিতজ্ঞানে নিপুণ মহোৎসাহাদি গুণযুক্ত স্বকীয় 
বংশপরম্পরা ক্রমে আগত মহৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইলে 

বিকার রহিত এবং ধর্ অর্থ কাম ও ভয়রূপ পরীক্ষা-স্বার 

গুদ্ধ আট কি পাত ব্যক্তিকে মন্ত্রী করিবেন ; মনু কহেন যে 
« স্ববংশপরম্পর! ভ্রমে আগত, শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ, শুর লব্ধ- 
লক্ষ ও সৎকুলোস্ভূব সাত আট পরীক্ষিত ব্যক্তিকে মন্ত্রী ক- 

রিবেন। 

অগ্রে এরূপ মন্ত্রী করিয়! সাহাঁদিগের সকলের বা অনে- 
কের সহিত সক্ষি, যুদ্ধ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় লক্ষণ 
কার্য্য চিন্তা করিবেন, অনস্তর তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়। 

সকল শাজ্ত্রের অর্থ বিচারে নিপুণ ব্র্ষণ পুরোহিতের সহিত 

কার্ধ্য বিচার পূর্বক আপনার বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য চিন্তা 
করিবেন ॥ ৩১১॥ 

কিরূপ পুরোহিত করিবে তাহা কহিতেছেন১___ 

| পুরোহিতং প্রকুর্বশীত দৈবজ্ঞমুদদিতোদিতম | 

দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমণর্বাক্গিরসে তথা ॥ ৩১২ ॥ 

সকল দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ কর্থে অগ্রে পুরোহিতকে দান মান 
ও সৎকারদ্বার। আত্মীয় করিবেন, তিনি গ্রহগণের উৎপণত ও 

সেই উৎপাত শাস্তিবিষয়ে বিজ্ঞ এবং শাস্ত্রোস্ত বিদ্যা সদৃবংশ 

ও সৎকর্ম দ্বার উজ্জ্বলজ্ঞান সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি অর্থশীক্ক্ের 
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ও অথর্ধাঙ্গিরস শীস্তিকর্থে নিপুণ দৈবজ্ঞ হইবেন, তাহাকে 
পুরোহিত করিবেন ॥ ৩১২ ॥ 

শ্োতশ্মার্তক্রিবাছেতোর্ ণুযাদেব চর্ভিজঃ। 
যজ্ঞাংশ্চৈব প্রকুব্ৰীত বিখিবদ ভূরিদক্ষিণান্॥ ৩১৩।॥ 

অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি শৌতকর্থ ও উপাসনাদি মার্তকর্প করি- 

বার জন্য রাজা পৃর্রবোস্তমতে খাত্বিকগণকে বরণ করিবেন, 
এবং যথাবিধি প্রচুরদক্ষিণ| বিশিষ্ট রাজন্থয় প্রতৃতিষযজ্ঞ 

করিবেন ॥ ৩১৩ ॥ 

আরও কহিতেছেন১-- 

ভোগাংশ্চ দত্বা বিপ্রেভো! বস্ুনি বিবিধানি চ। 

অক্ষযোইবং নিধী রাজ্ঞাং যছিপ্রেব্পপাদ্দিতম.॥ ৩১৪ ॥ 

বাজ ব্রাঙ্মণগণকে ভোগ ও সুখসাধন বস্ত এবং হর্ণরৌপ্য 

ভুমিপ্রভীতি নানাবিধ ধনদাঁন করিবেন; কেনন! ব্রাক্ষণগণকে 

যে নিধি দান করা যায় সেই ধনরত্বাদিই রাজাদিগের অক্ষয় 

( সার্থক) হয়। 
পুরে সাধারণ ধর্ম নিণয়্ছলে দানকর্থ কমায় রাজগণের 

অবশ্য দান কর্তব্য তাহাই প্রধানকাঁ্য্য ইহ] নির্ধার্য্য করি- 
বার জন্য পুনর্ধার বলিলেন ॥ ৩১৪ ॥ 

আরও কহিতেছেন১---- 

অস্কশ্নমব্যখঞ্ের প্রারশ্চিত্তৈরদৃষিতম্ | 

অগ্নেঃ সকাশান্ধিপ্রাগ্লৌ হুতং প্রেষ্টমিছোচ্যতে ॥ ৩১৫ ॥ 

শস্মোক্ত অনি স্থাপনাপি কর্থ দ্বারা সাধ্য বনুদক্ষিণ1বি- 

শিষ রাজহুয়াদি যজ্ধে ব্যয়িত ধন অপেক্ষ। ব্রাক্ণরূপ 

অগ্নিতে দততধন প্রধান বলিতে হইবে; ষেহেতু এইধম পতন 
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রহিত, পঙুহিংসার্দি বাথারহিত ও প্রায়শ্চিত ' আয়ান 

বর্জিত ॥ ৩১৫ ॥ 

কিরূপ ক্রমে ত্রাক্ষণগণকে ধনদান করিবেন তাহ? কহিতে- 

(ছেন2 | 

অলন্ধমীহেদ্বর্ম্েণ লন্ধং যত্বেন পালযেৎ। 

পাঁলিতং বদ্ধাযেঙ্গীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৩১৬ ॥ 

'অলন্ধ ধনলাভের নিমিত্ত ধশ্নশীস্ত্রমতে যত্বু করিবেন, যাহ! 

লব্ধ হইবে তাহা ন্বয়ং দর্শনাদি পূর্বক রক্ষা করিবেন, বাণিজ্য 
ভূতি বৃত্তির সেই রক্ষিত ধন বর্ধিত করিবেন, যেধন 

বর্ধিত হইবে তাহা! ধর্ম অর্থ কামসংযুক্ত তিন প্রকার পাত্রে 
দান করিবেন ॥ ৩১৬ ॥ 

পাত্রে দান করিয়া কি করিতে হইবে তাহা? কহিতে- 

ছেস)১১ 

দত্ত! ভূমিং নিবন্ধং ব1 কৃত্বা! লেখান্ত কারযেৎ। 

আগামিতদ্রন্পতিপরিজ্ঞানায পার্থিবঃ ॥ ৩১৭ ॥ 

রাজা এক ভার ভাণ্ডের মধ্যে এতগুলি ভাগ্ড বা একভার 

পর্ণমধ্যে এতগুলি পণ ইত্যার্দিরপ নিবন্ধ দান ও ভূমিদান 

শীক্ক্োক্ত বিধিমতে করিয়। স্বত্ব নিরৃত্তি করিয়া লিখন 

করিবেন; কেনন। তাহাতে ভবিষ্যতে যে সকল সাধুব্যক্তি 

রাজা হইবেন, তাহার এইব্যক্তি কর্তৃক দত্ত ও এইব্যক্তি 

কর্তৃক গৃহীত এইরূপ নিদর্শন জানিবেন; ইহার দ্ব/রা 
এই স্থির হইতেছে যে তুম্বামী রাজারই পূর্বোক্ত নিবন্ধ 
দান ও ভূমিদানে অধিকার আছে, ভোগপতির অধিকার 
নাই ॥ ৩১৭ ॥ 
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কিরূপে লেখন করিবেন, তাহা কহিতেছেম,___ 

পটে ব! তামপড়ে ব। স্বমুক্্রোপরিচিহ্নিতম্ | 
অভিলেখ্যাত্তানে বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩১৮॥ 

প্রতিগ্রহপরীমাঁণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম | 

স্বহস্তকালসম্পন্নং শানং কারযেৎ স্থিরম. ॥ ৩১৯ ॥ 

. রাজা কার্পাসিকদ্বারা কৃত পটে বা তাম্রধাতু-দ্বার৷ নির্মিত 
ফলকে আপনার বংশের পরিচয় ( প্রপিতামহঃ পিতামহ, 

পিতা ও আপনার নাম) এবং পদবী ও জাতি প্রভৃতি 

দান কর্তার গুণবর্ণনপুর্ববক দান্গ্রহণকারীর নাম পদবী জাতি 
প্রভৃতি গুর্ণবর্ণন করিয়া! লিখন করিবেন, পরে তুমি বা নিবন্ধ 

প্রভৃতি দাতব্য বস্তর পরিমাণ এবৎ নিকটস্থিত নদী ইত্যাদির 
নিকট ও চতুঃসীমার ভূমি, গৃহ পথ, নগর প্রভৃতির নিদশন 

লিখন করিবেন| যেমন অসুক নদীর দক্ষিণ ইত্যাদি ব1 
অমুক গ্রামের পুর্ব আদি নিদর্শন লিখন করিবেন, এব 
তুমি প্রভৃতির নুযুন ও অধিক পরিমাণ নিবারণ জন্য নিজহস্ত 

দ্বার লিখিত অক্ষরে নিজ নিজ অভিপ্রায় সকল লিখিতে 

হইবে এবং তাহাতে গরুড় ও বরাহ প্রভৃতি চিহ্নিতমুদ্র' 

(মোহর) উপরিভাগে মুত্রিত করিতে হইবে এবং তৎকাঁলের 

সম্বৎসর ও শকনরপতির অতীতকাঁলের নিরূপণ এমত স্থির- 

তর মতে লিখিতে হইবে ষে “তদ্বারা ভবিষ্যৎ কালের 

রাজগণ দৃষ্িমাত্রে অমুকব্যক্তির দত্ত ও অমুকব্যক্তিকর্তৃক 
গৃহীত ইত্যার্দি বিবরণ অবগত হুইতে পারিবেন ॥ * দানকর। 
অপেক্ষা দানকর] বস্তর দান দিদ্ধ রাঁখা মঙ্গল জনক” ইহাতে 
তাহার! সম্মত হইতে পারেন ] 
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এই সকল কর্ম মহীপতিই করাইবেন, ভোগপতি করাইবেন 

না| দন্ধি ও বিগ্রহাপিকারী দ্বারা লিখন করাইবেন যে কোন 

ব্যক্তির দ্বারা লিখন করাইবেন 'ন। ; স্মরণ আছে যে যিনি 

£সেই রাজার সন্ধি ও বিগ্রহকারী হয়েন তিনিই দান- 
পত্রে লেখক হইবেন এবং তিনি স্বয়ং রাঁজাকর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়। রাজশা নন দাঁনপত্রার্দি লিখিবেন ৮ | 

দানমাত্রে দান-কল পিদ্ধ হইলে ভোগের অধিক বৃদ্ধি 

প্রযুক্ত দাঁনফলের আধিক্য জন্য দানপত্রার্দি রাজশাসনের 

কারণ জাঁনিতে হইবে ॥ ৩১৮ ॥ ৩১৯ ॥ 

রাজার নিবাস স্থান কহিতেছেনঃ 

রম) পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ। 

তত্র ছুর্গাণি কুব্বীতি জনকোশান্সগুগ্তযে ॥ ৩২৭ ॥ 
অশোক ও চম্পকাপি বৃক্ষ দ্বারা রমণীয়ঃ গবাপি পশুগণের 

বদ্ধিকরঃ কন্দ মুল পুষ্প ফলার্দি উপজীবিকাবিশিষ্ষ এবং 
জল বৃক্ষ পর্বত জম্পন্ন দেশে রাজা বাণ করিবেন; এইরূপ 

স্থানে জনগণের, স্থবণপ্রভৃতি কোশের ও আপনার রক্ষার 

জন্য ভুর্গ কিবেন। 

মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যে “ ধন্ (মরুভূমি ) ভুর্গ, 
মৃ্ভিকাময় হুর? জলের ভুর্ণঃ বৃক্ষের ভূর্গ মনুষ্যের হুর ও 

পর্বতের হ্র্থ এই ছয় প্রকারের মধ্যে কোনরূপ ভ্র্গ শি- 
ম্নাণ করিয়া তন্মধ্যে পুরদ্ধারাধি রচনা করিয়া বাস করি 

বেন ॥ ৬২০ ॥ ্ 

অধিকারিগণকে নিয়োগের বিধি কহিতেছেন১__- 

তত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্ শুচীন.। 

প্রকুর্ষযাদাবকর্ণ[ন্তব্যযকর্শন্গ চোদ্যতান.॥ ৩২১ ॥ - 

(২৭) 
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অন্য ব্যাপার রহিত, সেই কার্ধের্ নিপুণ? ধর্ম অর্থ কামাদি 

চতুর্বর্বিধ পরীক্ষাবিষয়ে এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ প্রভৃতির লভ্য 
ব্ষিয়ে চতুর, সুবর্ণপ্রভৃতির ধথাযোগ্য ব্যয়কার্ধ্যে অনলস ও 

প্রাজ্ঞত্বপ্রভৃতি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজ। ধর্ম অর্থানি- 
কার্ধ্য নিযুক্ত করিবেন; কথিত আছে যে “প্রীজ্ত্ব, পরীক্ষা 
শুদ্ধি, নাবধানত1, অভিযুক্ততী, কার্যসকলের ব্যন্নাভাব, 

ভুভক্তি ও যোগ্যতাবিশিষ ব্যক্তিকে নিধুক্ত করিবেন |” 

কথিত আছে যে « ধর্মকার্যে ধর্মজ্ঞানি ব্যক্তিকে, 

অর্থকার্ষ্ে পণ্ডিতণণকে» জ্ীলোকের নিকটে ক্লীবব্যক্তি- 

পিণকে ও নীচকার্ষো শীচব্যক্তি নকলকে রাজা নিযুক্ত করি- 
বেন *॥ ৩২১ ॥ 

রাঁজা ব্রাক্ষণগণকে ভোগ ৩ সুখপাধনবস্ত এবং স্বর্ণ রৌপ্য 
ভূমিপ্রভৃতি নানাবিধ ধনদান করিবেন” এইরূপ জামান্যত 
নিজ নিজ দান কথিত হুইল ₹ম্প্রঠি বিভ্রমদারা উপার্জিত 
অর্থাৎ যুদ্ধাপিদ্বার! র্ষঞিত দ্রব্যের দানে ফলের আধিক্য 

কহি 2তছেন)_- 

নাঃ পরতরে ধশ্বো নপাণাং যদ্রণার্জিজিতম | 

বিপ্রেভ্ো। দীযতে দ্রবাং প্রজাভ্যশ্চাতযং সদ! ॥ ৩২২॥ 

যুদ্ধদ্বারা উপাজ্ঞিত যে ধন তাহ। বিপ্রসকলকে দান ও 
প্রজাগণকে যে সর্ধদ1 অভয়দান ইহ। অপেক্ষা রাজাদিণের 

অতুুত্তম ধর্ম আর নাই ॥ ৩২২॥ 

যুদ্ধদ্বার উপার্জিত ধন দান করিবে এরূপ কথিত টা 
কিন্তু দ্রব্য উপার্জনের নিমিত যুদ্ধে প্ররত্ত ব্যক্তির বিপাভিও 

ঘটিতে পারে; কেননা বিপত্তি ঘটিলে ধর্ম বাঁ অর্থ কিছুই 
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নাঁই অতএব তাহ! হইতে নিরৃত্তিই মঙ্গলকর এই সংশয় নিবা- 
রণ কারণ কহিতেছেন,---- 

যআবহেষু বধ্ন্তে ভূম্যর্থমপরাংসুখাঃ। 

অক্টটরাধুধৈর্যান্তি তে স্বর্ং যোগিনো| যথ। ॥ ৩২৩ ॥ 

বিষলিগ্া পি ভিন্ন শুদ্ধ অস্ত্রাপিদ্বার যে ব্যক্তি ভূমিপ্রভৃ- 
তির নিমিত যুদ্ধে প্রত হয় এবং পরাস্মৃখ ন| হইয়া মৃত হয়, 
নে ব্যক্তি যোৌণিগণের ন্যায় স্বর্থলোকে গমন করে| যি 

বিষশিপ্তার্ণি অস্ত্রদ্বার] যুদ্ধ করে, তবেই সেরূপ স্বর্গলোক 
প্রাপ্তি হয় না ॥ ৩২৩॥ 

আরও কহিতেছেন১-__ 

পদাণি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেযৃবিনিবর্তিনাম় | 

রাজ! স্গকৃতমাদত্তে হতানাং খিপলাযিনাম ॥৩২৪॥ 

স্ববল ( হ্তি ঘোটক রথ পদাতি প্রভৃতি ) ভগ্ন হইলেও 

শৃক্রনৈন্যের প্রতি গমনকারী ব্যক্তির যতপদ্ অগ্রে গমন করে 
তত অশ্বমেধ ষজ্ডের তুল্য ফল লাভ হয়। 

বিপরীতে দোষ কহিতেছেন, যাহার! খুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইয়। 

পরাস্মুখ হয় রাজ। তাহাদিগের পুণ্য গ্রহণ করেন ॥ ৩২৪ । 

আরও বলিতেছেনঠ-__ 

র্ তবাহৎ বাঁদিনং ক্লীবং নিহেতিং পরসঙ্গ তম | 

ন হন্যাদ্বিনিবুত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকম্॥ ৩২৫ ॥ 

যে বলে আমি তোমার, তাহাকে এবং নপুধংনকতকে? অস্ত 

রহিত ব্যক্তিকে, অন্যব্যক্তির সহিত যুদ্ধকারী ব্যক্তিকে, যুদ্ধ 
হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিকে, যুদ্ধদশ নকারী ব্যক্তিকে ও অশ্ব- 
সারথ্যকর্্বকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে না । গৌতম 

কহেন যে “অশ্বপারথি, যুদ্ধকরণরহিতঃ কুতাঞ্লিঃ মুক্তকেশ, 
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পরাস্মুখ” উপবিষ্ট, স্থলরক্ষোপরি আরোহণকাঁরী, দূত 
ও গৌত্রাক্ষণবাধী, এইনকল ভিন্ন ব্যক্তিকে যুদ্ধে হিংস] 

করায় দোষ নাই; শঙ্থ কহেন যে «“ পানীয় পানকারী 

ব্যক্তিকে ভোজনকারী ব্যক্তিকে, কবচরহিত ব্যক্তিকে 

কবচীঃ উপানহ মোচনকারী ব্যক্তিকে, জ্ীজাতিকে, হস্তি- 

নীকে, ঘোটককে, সারথিকে, দুতকে ও. ব্রাক্ষণকে, বিনাশ 
করিবে না এবং রাজা ভিন্ন অন্যব্যক্তি রাজাকে বিনষ্ট করিবে 

না ॥ ৩২৫॥ 

আরও কহিতেছেন১____ 

তরক্ষঃ সমুথায পশোোদাযব্যযৌ স্বযয় | 

ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্্া ন্বাত্ব! ভূপ্ভীত কামতঃ ॥ ৩২৬ ॥ 

পুরের ও আপনার রক্ষা! বিধান করিয়া প্রতিদিন প্রাঁতঃ- 

কালে উত্থান-পুর্ধক শ্বরংই আয় ও ব্যয় দেখিবেন, পরে 
ব্যবহার সকল দর্শন করিয়। মধ্যাহ্নকালে স্নান পূর্বক রুচি 
অনুসারে ভোজন করিবেন ॥ ৩২৬॥ 

হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাগুাগারেষ্ নিক্ষিপেখ। 

পশ্যেচ্চারাংস্ততে। ছুতান প্রেষযেম্মজ্িধঙ্গতঃ ॥ ৩২৭ ॥ 

তরনত্তর, স্বর্ণা আনয়নকার্ধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ঘ্বার।' 

আনীত স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি বস্তনকল স্বয়ংই দর্শন পুর্ব্বক 
৬1৩া1গারে স্থাপন করিবেন, তাহার পর পররাজ্যের বভান্ত 

জ্ঞানে নিদিস্তে ভিক্ষুক তপস্বী প্রভৃতি প্রচ্ছন্নরূপধারী যে 

বিশ্বাসী চারগণকে গুর্কে প্রেষণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
যাহারা আগত হইয়াছে তাহাপিগকে দর্শন করিয়া কোন 

গোপনীয় স্থানে নিবেশন করাইবেন, অনস্তর যাহার। প্রকাশ্য 

ভাবে অন্য রাজার প্রতি গমনাগমন করেঃ সেই সকল নিষৃ- 
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ফ্টার্থ ( দেশ ও কালের সমুচিত রীজকার্যযসকল' শ্বয়ংই 
কহিতে সক্ষম ) দূত এবং সংদিষ্টার্থ ( ষাহারা পরকে 

উক্তমাত্র নিবেদন করিতে দক্ষম )-দুত ও শাসনহর অর্থাৎ 

রাজার পত্রার্দি বহনকারী দূত তাহাদিগকে মন্ত্রীর সহিত 
. মিলিত হইর! দেখিবেন, দেখিয়া তাহার্ণিগের নিকট হইতে 

রৃত্তাস্ত অবগর্ত হইয়া পুনর্ববার প্রেষণ করিবেন ॥ ৩২৭॥ 
ততঃ টম্বরং বিহারী স্যাম্মস্ত্রিভির্বা সমাঁগতঃ | 

বলানাং দর্শনং কুত্ব! সেনান্য। সহ চিন্তযষেৎ ॥ ৩২৮ ॥ 

অনন্তর, অপরাক্কে অর্থাৎ দিবসের তৃতীয় ভাগে ইচ্ছামত 
একাকী বা পরিহাসব্ভেো। কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রিগণের 

নহিত পরিরত হইয়! রূপ, যৌবন ও রনিকতা সম্পন্ন কা- 

মিনীগণ্ণের সহিত বিহার করিবেন ; মনু কহেন যে «“ ভো- 

জনের পর অন্তঃপুরের মধ্যে স্রীগণের সহিত ইচ্ছামত বিহার 

করিয়! পুনর্বার কর্তব্য কার্য সকলের চিন্তা করিবেন ৮] 

তদনস্তর উত্তম বস্ত্র, পুষ্প ও চন্দশাপি গন্ধদ্রব্য'ও অলঙ্কার 

দ্বার! ভূষিত হইয়া হস্তী, ঘোটক, রথ ও পদচারী সৈন্যগণকে 
দেখিয়া সেনাপতির সহিত তাহাদিগের দেশ ও কালের 

উচিতমত রক্ষরণীবেক্ষণাদি চিন্তা করিবেন ॥ ৩২৮॥ 

সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুষাচ্চারাণাৎ গৃঢভাষিতম। 
গীতন্ট্যিশ্চ ভূ্জীত পঠেৎ স্বধ্যাযমেব চ ॥ ৩২৯॥ 

তাহার পর সায় সন্ধ্যার সময়ে নানাকার্ষ্যে আকুল হুই- 
লেও সন্ধ্যা উপীনন1] করিবেনঃ কোনক্রমে বিস্মৃত হইবেন না 

এইজন্য পুর্বে সামান্য বিধানদ্বার1 সন্ধ্যাবন্দন প্রাপ্ত হ্ই- 

লেও পুনর্বার কহিলেন, অন্তর পূর্কবে দেখিয়া যে কোন 
গুপ্তস্থানে সেই ছন্বেশী চারগণকে উপবিষ্ট রাখিয়াছিলেনঃ 
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কোন গৃহের মধ্যে শত্ত্রপাণি হইয়া তাহা দিগের নিগৃঢ় বার্তা 
সকল শ্রবণ করিবেন; কথিত আছে যে * সন্ধ/1 উপাসনা 
করিয়া অভ্যন্তর গৃহে শস্ত্রধারী হইয়। নির্জনস্থানে গুগুচার 
গণের নিকটে বিবরণ অবগত হইবেন ৮| 

তদনস্তরঃ কিছুকাল নৃত্যগধতাপ্দি দ্বারা বিহার করিয়া অস্তঃ- 
পুরে গমনপুর্বক ভোজন করিবেন ; স্মরণ আছে যে “ অন্য 
কক্ষ।র মধ্যে গমনপুর্ধষক তথাকার জনগণের সম্মতি গ্রহণ 
করিয়া ভোজনের নিমিত স্ত্রীগণের সহিত অন্তঃপুরে গন 

করিবেন, অনন্তর স্মরণের জন্য শক্তি অনুনারে স্বাধ্যায় পাঠ 
করিবেন ॥ ৩২৯ ॥ 

সন্বিশেত তৃর্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈৰ চ। 

শান্তাণি চিন্তযেদবুদ্ধা] সর্ব কর্তব্যতাস্তথ1 ॥৩৩০। 

তদনন্তরঃ তুর্য্য ও শঙ্থবান্ভের শব্দ শ্রবণ করত শয়ন করিবেন 

সেইরূপ বাঘের শব দ্বার উখ্খিত হইবেন, জাগরিত 

হইয়1 শেষ প্রহরে শাস্্রবেত্ত! বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সহিত 
অথবা একাকী শাস্রনকল চিন্তা করিবেন ও সমস্ত কর্তব্য 

কর্মের চিন্তা করিবেন । 

পূর্ব্বাস্ত এই সকল কর্ম স্বস্থব্যক্তি স্বয়ং করিবেন, 
অস্বস্থ হইলে সকলকার্ষ্য সম্ভব মত অন্যব্যক্তিকে নিয়োগ 
করিবেন ; মন কহেন যে £ অরোগী রাজা এইসকল কার্য্য 
স্বয়ং করিবেন, রোগী হইলে প্রধান মন্ত্রীকে এইসকল কার্ষেঃ 

নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩৩০ ॥ | 
প্রেষযেচ্চ ততশ্চারান, স্বেঘুন্যেষু চ সাদরান । 

খত্িক পুরোহিতাচার্যোরাশীর্ভিরতিনন্দিতঃ ॥ ৩৩১ ॥ 

দৃ্া জ্যোতির্ব্িদে! বৈদ্যান, দদ্যাদগাৎ কাঞ্চনং মহীম্ । 

নৈবেশিকানি চ ততঃ শ্রৌত্বিষেত্যো। গৃহাণি চ॥ ৩৩২ ॥ 
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অনন্তর দান, মান ৩ সৎকার দ্বারা পুজিত চাঁরগণকে 
সেইনস্থানে থাকিয়াই শ্বকীয় সামস্তপ্রভৃতি অধিকারীর প্রতি 

ও পরপক্ষ রাজগণের প্রতি প্রেষণ করিবেন; কেনন। তন্বার! 

তাহাপিগের কর্তব্য কর্ম জানিতে পারাযায় তৎপরে প্রাতঃ- 
সন্ধ্যা উপাসনানস্তর অগ্রিহোত্র হোম করিয়া পুরোহিত 

খাত্বৃক্ও আচার্য্যাদি কর্তৃক কৃত আশীর্বাদ দ্বারা আনন্দিত 

হইয়া জ্যোতির্বভ। গণকে দর্শন পুব্ধক তাহাদিগ হইতে 

গ্রহাদির স্থিতি প্রভৃতি বিপিত হইয়া পুরোহিতকে শান্তিপ্রভতি 

করিতে আদেশ পূর্বক বৈদ্দিগকে দৃষ্টি করত তীহাদিগের 
হইতে শরীরের অবস্থা প্রভৃতি নিবেধিত হইয়া প্রতিবিধান 

ওষধাদির আদেশ করিয়া তীহাঁপিগের প্রত্যেককে ও বেদ 
পাঠকারী ব্রাক্ষণগণকে হ্ুপ্ধবতী গবী, স্ব? ভূমি ও নৈবেশিক 
অর্থাৎ বিবাহের উপযোগী কন্যা! অলঙ্কার আদি এবং নুধা- 

ধবলিত প্রভাতি বহুবিধ গৃহ দান করিবেন ॥ ৩৩১ ॥ ৩৩২॥ 

আরও কহিতেছেন) __ 

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী ল্সি্ধেযু'জন্ষঃ ক্রোধনোইরিষু। 

স্যাদ্রাজ। ভূত্যবর্গেষ্ প্রজান্ চ যথ! পিতা ॥ ৩৩৩। 

যথোঁচিত ভর্খনন] বাক্য বলিলেও ব্রাহ্ষণগণকে ক্ষমা করি- 

বৈন, ন্সেহবিশি মিত্রািতে কুটিল ব্যবহার করিবেন না, 
শক্রর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিৰেন, ভূত্যগণ ও প্রজামকলের 
প্রতি হিতাচরণ ও জহিত নিবারণ দ্বার] পিতার ন্যায় দয়া- 

বান্ হইবেন ॥ ৩৩৩ ॥ ' 

প্রজাপরিপালনের ফল কহিতেছেন১-_. 

পুণযাৎ যড় ভাগমাদত্তে ন্যাষেন পরিপাঁলযন.। 

সর্ববদানাধিকং ষন্মাৎ প্রজানাঁং পরিপালন্ম ॥ ৩৩৪ ॥ 



২১৬ মিতাক্ষর! | 

শাস্তোক্ত ন্যায়দারা প্রজাগর্কে পরিপালন করিলে রাজ] 

প্রজাগণের উপার্জিত পুণ্যের ছয় ভাঁগের একভাগ ্বয়ং 
প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ; যেহেতু ভূমিপ্রভাতি সকল দান অপেক্ষা 
প্রজাগণের পরিপালন রূপ ধর্ম অধিক ফলদায়ক হইয়] 
থাকে; সেইহেতু প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ন্যাঁয়মত 

রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥ 

চাটতম্করছূর্ববুক্রমহাসাহসিকাদিভিঃ | 

পীভ্যমানাঃ প্রজ| রক্ষেৎ কাষস্থিশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৩৫ ॥ 

বিশ্বীন জন্মাইয়া যাহার] পরধন অপহরণ করে তাহারা 

প্রতারক? যাহারা গৌোপনভাবে পরের ধন অপহরণ করে 

তাহার! তস্কর, ইন্্রজালকারী ও কিতব অর্থাৎ দৃযৃতকারী, 
হুর, বলাৎকার পুর্ববক যাহারা পরের অনিষ্ট ও অপহরণ 

করে তাহার। মহাসাহমিক ও মৌলিক কুহকপ্রভৃতি ইহাপিগ 

কর্তৃক কর্তব্য ও কৃত অপকার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করি- 

বেন। 

বিশেষত কায়স্থ অর্থাৎ আয় ব্যয় সঙ্্যাকারী ব্যক্তিগণ 

কর্তৃক পীড্যমান প্রজাগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন; 

কেনন?, মায়াবিত্্ প্রযুক্ত এবং রাজার প্রিয় হওয়ায় তাহা রা 

অনির্র্ধার্ধ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩৫ ॥ 
অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্কন্তি যৎকিঞ্িৎ কিল্ষং প্রজাঃ। 

তম্মান্ত, নৃপতেরর্ধং যস্মাপগ হ্যাত্যসে$ করান. ॥ ৩৩৬ ॥ 

ন্যায়মতে প্রজাপালন না করিলে প্রজাগণ চৌর্য্যবৃত্তি 

পরদার গমনাি যে কিছু পাপ আচরণ করে সেই পাপের 
অর্ধ অংশ রাজার হইয়াথাকে; যেহেতু রাজ প্রজাগণের 
রক্ষণ কারণ প্রজাহইতে করগ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬॥ 
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থে রাাধিকতান্তেযাং চারৈর্জাত্বা বিচেঞ্টিভম।, 

নাধুন জশ্মীনযেদ্রাজ1 বিপরীতাংশ্চ ঘাভযেৎ ॥ ৩৩৭ ॥ 

উৎকোচজীবৰিনে! দ্রবাহীনান্ কৃত্বা বিবাসযেঘ। 

সদানমাননত্কারান্ শ্রোত্রিযান বাসষেৎ সদ] ॥ ৩৩৮ ॥ 

যাহারা রাজ্যের মধ্যে অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত থাকেন? 

চর-দ্বার। ভাহাদিগের কার্য উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়] ফাহার! 
সুচরিত মত কার্ধয করেনঃ রাজ। তাহাদিগকে ধনদাঁন মান 

ও সৎকার দ্বার সম্মানিত করিবেন এবং যাহারা ভ্ষউট চরিত 
মত কার্য্য করে, তাহাদ্দিগের কুচরিত্র উত্তমরূপে জানিয়! 
অপরাধের উপযুক্ত মত দণ্ড করিবেন, আর যাহারা উৎকোচ 

গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে দ্রব্য রহ্তি করিয়া স্বরাঁজ্য হইতে 

দুরীকত করিবেন এবং শ্রোত্রিয়ণণকে সব্কদ। দান মান ও 
সৎকারের সহিত শ্বরাজ্যে বাঁন করাইবেন ॥৩৩৭॥৩৩৮। 

অন্যাষেন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোশং যোৎভিবদ্ধযেৎ। 
সোহচিরাঁৎ বিগতগ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥ ৩৩৯ ॥ 

যে রাজা অন্যায়মতে নিজরাজ্য হইতে করগ্রহণ পুর্ববক 
স্বকীয় ভাগু'গার পরিপূর্ণ করেন তিনি অতিশীত্ব ধনসম্পন্তি 
রহিত হুইরা বন্ধুগণের দহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন॥ ৩৩৯। 

প্রজাপাড়নসন্তাপাৎ সমুদৃভূতে| হুতাশনঃ। 

রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিষং প্রাণাংশ্চাদগ্থা! ন নিবর্তিতে ॥ ৩৪০ ॥ 

প্রজাগণের তক্করাদি পীড়ন দ্বার] যে সন্তাপ জন্মে তাহ! 
হইতে ষে অগ্নি উত্থিত হয়, সেই পাপরাশিমর় অগ্নি রাজার 
কুল, শ্রী ও প্রাণ বিনাঁশ না করিয়া নিরৃভ হয় না॥ যা 1 

য এব নৃপতের্ধর্মঃ স্বরাই্পরিপালনে। 

তমেব কৃৎলমাপ্রোতি পররাটুৎ বশং নন ॥ ৩৪১ ॥ 

(২৮) 



২১৮০ | মিভাক্ষর! | 

ন্যায়মত স্বরাজ্য পরিপীলনে রাজার যে ধর্ম পূর্বের উক্ত 
হইয়াছে, নৃপতি পশ্চাদ্বস্তব্য অনুসারে পররাজ্য বশ করত 
সেই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পুণ্যের 
ষষ্টভাগ ও পাপের অর্ধ ভাগ প্রাপ্ত হম ॥ ৩৪১॥ 

যন্মিন. দেশে য আচারে! ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ। 

তখৈব পরিপাল্যোহসে যদ। বশযুপাগভঃ & ৩৪২ ॥ 

যখন পরদেশ বশীকুত হয় তখন নিজদেশের আচারাদি 
মংযোগ না করিয়া যে দেশের যে আচার, ব্যবহার ও কুল- 

স্থিতি পূর্ব অবধি প্রচলিত ছিল তাহা যদ্দি শীস্ত্রবিরুদ্ধ ন] হয়; 
তবে সেই মতেই পরিপালন করিবেন ; আর শাস্্রবিরুদ্ধ 

হইলে অন্যথা করিতে পারিবেন । কিন্তু পররাজ্য বশ হওয়ার 
পূর্বের নিয়ম নাই ইহ দর্শিত হইল ; কেননা উক্ত আছে ষে 
£ শুক্রকে রোধ করিয়া তাহার রাজ্য পীড়িত “করিবেন 

এবং 'ভৃণ; অন্নঃ জল ও কাষ্ঠ সতত দুষিত করিবেন ॥ ৩৪২ ॥ 
 মন্ত্রমূলং যতো! রাজাং তম্মাম্মন্ত্রং স্থুরক্ষিতম। 

কুর্ধ্যাদ্ থানা ন বিছুঃ কর্মণামাফলোদয়াৎ ॥ ৩৪৩ ॥ 

“ষেছেতু « মস্ত্রিগণের সহিত রাজ] সন্ধি ও বিগ্রহাদি 
নংঘটিত রাজ্য চিন্তা করিবেন ”* এইভাবে (৩১১) সংখ্যক 
গ্নোক উক্ত হইয়াছে সেই হেতৃ বিবেচিত হইতেছে যে, রাজ্য 
€ মনুমূল হুইয়াথাকে ” তজ্জন্য যত্বৃপূর্বক মন্ত্রণা গুলি 
এরূপে সুরক্ষিত করিবেন, যাহাতে সন্ধি ও বিগ্রহাদির 

সম্পূর্ণ কার্ধ্য রূপ ফল নিষ্পতির পূর্বে অন্য ব্যক্তিরা মন্ত্র 
জ্ঞাত হইতে না পারে ॥ ৩৪৩ ॥ 
আরও কহিতেছেন১--_- 
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অরির্টিতমুদাসীনোহনস্তরস্তৎগরঃ পরঃ। 
কমশে! মগ্ডলং চিন্তাং লামাদিভিরুপক্রতণঃ ॥ ৩৪৪ ॥ 

শত্রু, মিত্র ও শত্রমিত্রভাবরহিত ব্যক্তি উদাসীন, 

তাহারা সহজ, কৃত্রিম ও প্রাকৃত এই তিন প্রকার ভেদে 
প্রত্যেকে তিন তিন প্রকাঁর হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সাপত্ব- 

ভ্রাতাঃ পিতৃভ্রাতা ও তাহাদের পুত্রাদি সহজ শত্রু এবং 
যাহার অপকার করা যায় ও যে ব্যক্তি অপকার করে, 

তাহার] কৃত্রিম শক্ত এবং অনস্তর দেশের অধিপতি প্রাকৃত 

শত্র হইয়া থাকে । ভাগিনেয়ঃ পিতার ভগিনীপুন্র ও মাতার 
ভগিনীপুভ্র প্রভৃতি সহজমিত্র এবং যে ব্যক্তি উপকার 

করে ও যাহার উপকার করা যায়, সেই নেই ব্যক্তি কৃত্রিম 

মিত্র এবং একাস্তরিত দেশের অধিপতি প্রান্কৃত-মিত্র হইয়া 
থাকে। 

পূর্ব্বোক্ত সহজ মিজ্র শত্রু ও কৃত্রিম মিত্র শত্রলক্ষণ-রহিত 

ব্যক্তিরা সহজ, কৃত্রিম ও উদাসীন হুইয়| থাকে । 
দ্বস্তরিত দেশাধিপতি প্রারুত উদ্দানীন। যাতব্য» 

উচ্ছেত্তব্য, পীড়নীয় ও কর্শনীয় ভেদে শত্রু চারি প্রকার 
হয়; তন্মধ্যে অনন্তর দেশাখিপতি ইহার যাঁতব্য শক্র; 
পৃর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ ব্যসন যুক্ত; হীনবল, বিরক্তপ্রকাতি, 

হর্ণরহিত, মিত্রহীন ও হূর্ব্বল ইহার] উচ্ছেত্তর্য শত্রু মন্ত্র ও 
বলহীন ব্যক্তি পীড়নীয় শত্র প্রবল মিত্রবল যুক্ত ব্যক্তি 
কর্শনীয় শক্র হইয়া থাকে । সমুলে রিনাশ উচ্ছেদনঃ বল- 
নিগ্রহ পীড়ন ও কোশ দণ্ডাপকর্ষণপ্রযুক্ত কর্ষণ কহিয়া থাকে। 

বৃংহণীয় ও কর্শনীয় ভেদে মিত্র ছুই প্রকার, হয়? ত্ধ্যে 
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কোশবলহীন ব্যক্তি বৎহণীয় মিত্র এবং  কোশ-ৰলাধিক 

ব্যক্তি কশ'নীয় মিত্র হয়। | 
অনস্তর, তৎপর ও পর এই তিনপ্রকার প্রাকৃত শত্রু, মিত্র 

ও উদাসীন কহিতেছেন; যে “* প্রাকৃত শক্র অনন্তর 
প্রকত মিত্র তৎপর, তাহাহইতে অন্য প্রাকৃত উদীসীন 

হুয়|” | 

অন্যান্য সমুদয় প্রসিদ্ব প্রযুক্ত পুনবর্বার কথিত হয় নাই। 
এই রাজমগুল পুর্বাদি ক্রমে চিন্তা করিবেন, তাহাদের 

চেষ্টিত বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরশ্লে।কে বক্তব্য লামাদি উপায় 

দ্বারা অনু্ন্ধ'ন করিবেন । 

এইরূপ অগ্রে পৃষ্ঠে ও পার্থে তিন তিন ও এক আত্মা এই 
ত্রয়োদশ রাজক এই রাঁজমগ্ডল পদ্মাকার, পাঞ্চিগ্রাহছঃ 
আত্রন্দ ও পাঞ্চিগ্রাহাসার আক্রন্দাসর প্রভৃতি শক্র, মিত্র, 

ও উদাপীনের মধ্যে অন্তভূতি থাকে অন্য অন্য গ্রন্থে সংজ্ঞা- 
ভেদ মাত্র দর্শিত হইয়াছে এইহেতু যোগীশ্বর ষাজ্ঞবল্ক্য 

পৃথক রূপে কহেন নাই ॥ ৩৪৪ ॥ 
পূর্বশ্লৌোকে 4 সামা্দি উপায় দ্বারা” এইভাবে কথিত 

হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল উপায় কহিতেছেন,__- 
উপাযাঁঃ সামদানঞ্চ। ভেদে] দগুস্ততৈব চ। 
সম্যক প্রযুক্তাঃ সিদ্ধেষুর্দগুল্তুগতিকা গতিঃ ॥ ৩৪৫ ॥ 

সাম (প্রিয় বাক্য ভাষণ), ুবর্ণদির দান রূপ দান, সামন্ত 
সৈন্য প্রভৃতির পরম্পর বিরাগের উৎপাদন রূপ ভেদ এবং 
অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য ভাবে ধন অপহরণ প্রভাতি বধপর্যাস্ত 

অপকার রূপ দণ্ড |. 

এই সকল সামা উপায় শত্র-প্রভৃতির শাসনের সাধন | 

রর 
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দেশ ও কালাদির অনুসারে এই সকল সামাঁঞি উপায় 
স্ুচাঁরু রূপে প্রযুক্ত হইলে দিদ্ধ হইয়া! থাকে? তন্মধ্যে দণ্ড 
উপায় অগত্যা পক্ষে অবলম্বন করিতে" হুইবে | যদি অন্য 
উপায় সম্ভব থাকে তবে পীড়নীয় ও কর্শনীয় শক্রর প্রতি 

দণ্ড প্রয়োগ করিবে না; কিন্তু যাতব্য ও উচ্ছ্ত্ৃব্য শত্রুর 

প্রতি দণ্ড প্রয়োগই প্রধান কণ্প জানিতে হইবে। 

এই সকল লামাদি উপায় কেবল রাঁজাগণের ব্যবহারের 
বিষয়ে উক্ত হয় নাই ইহ সকল লোকের ব্যবহারের পক্ষে 

জানিতে হইবে ; যেমনঃ কেন ব্যক্তি কহিরাছেন * হেপুক্ত্র ! 

তুমি ন্রস্তর বিদ্য। অধ্যয়ন কর, তাহা! করিলে তোমাকে 

মোক দিব ; যি তুমি তাহ] না কর, তবে অন্য ব্যক্তিকে 

মোদক দিব ও তোঁমার কর্ণ উৎপাটন করিব ” ॥ ৩৪৫ ॥ 

আরও কহিতেছেন, 

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চের যানমাসনসংশ্রুযৌ। 

দ্বৈধীতাবং গুণানেতানর যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৪৬।॥ 

ব্যবস্থাকরণরূপ লন্ধি, অপকার করণরূপ বিগ্রহঃ শত্রুর প্রাতি 

গমনরূপ যানঃ উপেক্ষাকরণরূপ তান বলবান্ রাজার 

আশ্রর সংশ্রয়, আপনার সৈন্যের দ্বিধাকরণরূপ €দ্বধীভাঁব, 
এই সকল সন্ধিপ্রভৃতি ছয় প্রকার গুণ গুলি দেশ, কাল, 
শক্তি ও মিত্রাদ্ছির বশে কপ্পম্ম করিবে ॥ ৩৪৬ ॥ 

শক্রর প্রতি যাত্রা! কাল সকল কহিতেছেনঃ-- 

যদ শসাগুণোপেতং পররাষ্টুং তদ1ব্রজেৎ।। . 
পরশ্চ হীন আত্মা চ হৃষ্টবাহুনপুরুষঃ ॥ ৩৪৭ ॥ . 

যে সময়ে পরের রাক্ ব্রীহিপ্রভৃতি শস্য ও. দমজল 
কাষ্ঠ ও ভূগা্ণি সম্পন্ন হইবে এবং শত্রু ও তৎ-সেন্যপ্রতভৃ- 
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তির অস্পতাি প্রযুক্ত হীন হইবে, এবঞ্ আপনার হস্ত 

ঘোটক প্রভৃতি বাহন ও ৈন্যপ্রভৃতি পুরুষগণ যখন হর্যযুক্ত 
হইবে তখন রাজ পরের রাজ্য অধিকার করিতে গমন 

করিবেন ॥ ৩৪৭ ॥ 

প্রণিগণের উন্নতি ও বিনাশের দৈবায়ত্তপ্রযুস্তঃ যি 

দৈববল থাকে তবে আপন1 হইতেই পরের রাজ্য বশী- 

ভূত হুইবে। যদি দববল না থাকে তবে পৌরুষ প্রকাশ 

করিলেও বশীভূত হইবে না এইহেতুএই যাত্রী ও যত্র বিফল 

হইয়া থাকে ; অতএব কহিতেছেন,-__ 
দৈবে পুরুষকারে চ কর্মসিদ্ধির্ববা বন্থিত]1। 

, তত্র দৈবমতিব্যক্তং পেবরুষং পৌর্বদেহিকম্ ॥ ৩৪৮ | 

শুভ ও অশুভ লক্ষণ ফলপ্রাপ্তি কেবল দৈবকর্থে ব্যব- 

স্থিত হয় নাই, প্রত্যুত পুরুষকারেও ব্যবস্থিত হইয়াছে; 

কেননা লোকাচারে নেইরূপ দর্শন আছে, নতুবা চিকিৎসাণি 
শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়] যায়| পুরুষকারের অভাবে দৈব হয় ন', 

অতএব কহিতেছেন যে “ পূর্বজন্মের দেহে উপার্জিত 

পুরুষকারই দৈব কথিত হয় ; অল্প পুর্ুষকারের অন্তর 

মহৎ ফলোদয় দ্বারা প্রকাশিত পূর্ববজন্ম দেহ সংঘটিত পৌ: 

রুষ কর্মই দৈব হইয়া থাকে ; সেইহেতু পুরুষকার ভিন্ন" 

দৈব সিদ্ধ হয় না? অতএব পুরুষকারেতেই যত্ব প্রকাশ 
করিবে ॥ ৩৪৮ ॥ 

এক্ষণে মতাস্তর কহিতেছেনঃ ___ 
ফেচিদৈবাৎ স্বতাবাছ! কালাৎ পুরুষকারতঃ | 
সংযোগে কফেচিদিচ্ছন্তি কলং কুশলবুদ্ধবঃ ॥ ৩৪ ৯॥ 

কোন পণ্ডিতগণ কহেন যে 4 শুভ ও অস্ডভ লক্ষণ কল 
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দৈব হইতেই হয়, কোন কোন পণ্ডিত কছেন যে" “ কোন 

কারণের অপেক্ষা না করিয়া আপন। হইতেই শুভ ও অণ্ভ 

ফল হইয়! থাকে, কোন পণ্ডিতের কছেন যে « কালক্রমে 

গুভ ও অশুভ ফল হইয়া উঠে” কোন কোন পণ্ডিভগণ 

কহেন যে « পুরুষকার ছারাই শুভ ও অশ্ডভ ফল ফলিত 

হয়; কিন্তু, তন্মধ্যে নিপুণবুদ্ধি সম্পন্ন মনু প্রভৃতি খবিগ? 

কহেন যে « দৈব, স্বভাব, কাঁল ও পৌরুষের একত্র যোগে 

শুভ ও অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে; ইহাই শাজ্সকারের 

মত॥ ৩৪৯ ॥ 
দৈবপ্রভৃতির একএকটি হইতে ফল হয় না; এইহেতু 

তদ্বিষয্পে দৃষ্টীত্ত কহিতেছেন-__ 
যথ] হ্যেকেন চক্রেণ রথস্য ন গতির্ভবেৎ । 

এবং পুরুষকারেণ বিন] ট্দবং ন সিধ্াতি ॥ ৩৫০ ॥ 

যেগত একটি চক্রদ্ধারা রথের গতি বৈধি হর নাঃ এমনি 

পুরুষ প্রযত্ব না করিলে দৈব পিদ্ধ হয় নাঁ॥ ৩৫০॥ 

লাভের নিমিতে পরের রাজ্যে গমন করিবেন, ইহ! পূর্বের 

উক্ত হইয়াছে; সেই লাভ তিন প্রকার, তন্মধ্যে ন্বর্ণাদিলাভ, 

ভূমি লাভ, শিত্রলাভ, তাহার মধ্যে মিত্র লাভ উত্তম; 

তএব মিত্র লাভের উপায়ে যত্ব বিধান করিবেন ? কিন্ত 

মিত্র প্রাপ্তির উপায় লজ্মবচন ও সত্যব্যবহারঃ তজ্জন্য কহি- 

তেছেনঃ-___ ' 

হিরণাভূমিলাতেত্যে! মিহরলন্ধির্বরা যতঃ। 

অতো! যতেত তত্প্রাপা রক্ষেৎ সত্যং সমাহিতঃ ॥ ৩৫১ ॥ 

যেহেতু স্বর্ণাদি লাভ ও ভূমিলীভ হইতে বন্ধু লাভ'উত্তম, 

অতএব বন্ধু লাভের জন্য সামাদি উপীয়দ্বারা যত্ব করিবেন॥ 
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বন্ধুর সহিত সত্য বচন ও সভ্যব্যবহার করিবেন এবং সাঁব- 
ধান পুর্ব্বক সত্যরক্ষা। করিবেন ; কেননা! মিন্রলাভের মুল 
উপায় সত্য ॥ ৩৫১॥ 
রাজ্যাঙ্গ নকল কহিতেছেন১---- ৃ 

স্বাম্যমীতো। জনো ছুর্গং কোশো! দণ্ডস্তখৈব চ। 

নিত্রাণ্যেতাঃ প্রক্কতষে রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৫২ ॥ 

৩০৭ শ্লোক অবধি ৩১০ শ্লোক পর্য্যস্তে কথিত ণমহোৎসাহ 

ইত্যার্দি* লক্ষণসম্পন্ন রাজাস্বামীঃ মন্ত্রী ও পুরোহিতাঁ্ি 
অমাত্য গণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজারূপ জন, ধনন্ুর্গাদি তুর্গ, 
স্বর্ণপ্রভৃতি ধনরাশি কৌশ, হস্তী ঘোটক রথ ও পদাতি স্বরূপ 

চতুরঙ্গ সৈন্যরূপ বল, সহজ কৃত্রিম ও প্রার্কত রূপ মিত্রগণ ; 
' এই সকল স্বামী প্রভৃতিরা রাজ্যের মূল কারণ এইরূপে অপ্ত 
অঙ্গ বিশিষ্ট রাজ্য কথিত হয় ॥ ৩৫২ ॥ 

তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং ছুব্ব,ত্তেযু নিপাতযেৎ। 

ধর্মো হি দণ্ডরূপেণ-ব্রহ্মণ1 নির্শিতঃ পুরা ॥ ৩৫৩ ॥ 

এইরূপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়। রাঁজ। বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত, পরদারা- 
সক্তুঃ পরজ্্ব্যাপহারী ও হিংসাকারী প্রভৃতি ভুউলোকের 
প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন ; কেনন। পুর্রকালে ব্রন্মীকর্তৃক 
দণ্ডুরূপে ধর্ম নির্মিত হইয়াছে অতএব ইহার যৌগিক না 

« দণ্ড” কহিয়া থাকে এবং দমন কারণ প্রযুক্ত দণ্ড বলিয়! 

থাকে; সেই হেতু গৌতম কহেন €ে “ইব্দ্রয় বখশতাপন্ন 
ব্যক্তিকে দণগুদ্বার শাসিত করিবেন? ॥ ৩৫৩ ॥ | 

স নেতুং ন্যাষতোইশক্যে! লুন্মেনাকতবুদ্ধিন।। 

সভ্যালন্বেন শুচিন! সুলহাষেন ধীমত] ॥ ৩৫৪ ॥ 
লোভসংযুক্ত গু চঞ্চলবুদ্ধিবিশিষট ব্যক্তি কর্তৃক সেই 
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পূর্বোক্ত দণ্ড ন্যায়ম্তে প্রয়োগ করিতে শক্য হয় না| 

কেমন ব্যক্তিকর্তৃক ন্যায়মতে প্রয়োগ করিতে শক্য হয় 
তাহ] কহিতেছেন১-_- 

সত্য প্রতিজ্ঞ অর্থাৎ অপ্রতারক ইন্দ্রিয় শাসনকারী, 
পূর্ব্বোক্ত সহায় সম্পন্ন ও সুনয় কুনয় বিচারকারী ব্যক্তি 
কর্তৃক সেই পূর্বোক্ত দণ্ড ধর্ম ও ন্যায় মতে প্রয়োগ করিতে 

শক্য হয় ॥ ৩৫৪॥ 
যথাশাস্ত্রং প্রযুত্তঃ সন সদেবান্ছরমানবয়'।' 

জগদানন্দযেৎ সর্বমন্যথ] তত প্রকোপযেৎ ॥ ৩৫৫ ॥ 

নেই দণ্ডবিধানটি শাস্ত্রোক্ত রীতিমতে যদি প্রযুক্ত হয় 
তৰে দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই সকল জগৎকে 
আনন্দ সম্পন্ন করে, আর যদি নেই দণ্ড বিধান শাস্রোক্ত, 

রীতিমতে প্রযুক্ত না হয় তবে দেবতা, অস্থুর ও মানব গণের 
সহিত এই সকল জগৎকে কোপযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ 

অধর্মণ দণ্ড দ্বারা কেবল জগৎ প্রকোপই হয় না, অধর্থ দণ্ড 

কর্তার দৃষ ও অদৃষঁ ফলেরও হানি হইয়া থাকে, ইহ1 কহি- 
তেছেন১---- 

অধর্মদগ্ডনং স্বর্কীর্তিলোকাংশ্চ নাশষেৎ। 

সমাক তু দণডনং রাজ্জঃ স্বগকীর্তিজযাবহম্॥। ৩৫৩। 

শাস্ত্র অতিক্রম পূর্বক লোভাদি প্রযুক্ত যে অধর্ণ দণ্ড কৃত 

হয়, তাহ পাঁপসুল প্রযুক্ত স্বর্গ” কীর্তি ও লোক সকল 
বিনাশ করে এবং শাস্ত্েক্ত মতে ধর্মদণ্ড হা কৃত হয় তাহা 

র্মমূল প্রযুক্ত স্বর্গ, কীর্তি ও লৌকজয়ের হেতু হইয়! 
থাকে ॥ ৩৫৬॥ ্ 

(২৯) রা 
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অপি ভ্রাতা সুভোহর্থ্যো! বা শ্বশুরে। মাত়লোহপি বা । 
নাদণ্যো] নাম রাজ্জোইস্তি ধর্মাদিচলিতঃ স্বকাঁৎ ॥ ৩৫৭ ॥ 

ভ্রাতা, পুত্রঃ পৃজনীয় আগচার্ধ্য প্রভৃতি, শ্বশুর ও মাতুলাদি 

যে কেহ স্বধর্্ম হইতে বিচলিত হয় তাহার! রাজ কর্তৃক দণ্ড 
নয় হইয়া থাকে তবে অন্যব্ক্তির কথা কি আছে ? যেহেতু 
স্বধর্মহইতে ভ্রষ$ হইলে কেহ রাজার অদণ্য থাকে না; কিন্তু 
মাতা! [পত প্রসৃতি রাঁজা কর্তৃক দণ্ডনীয় নহেন, অন্যস্থতিতে 
তাহার প্রমাণ আছে যে « মাতা; পিতা, ন্নাতকব্রতাচারী, 
পরিত্রাজক, পুরোহিত, বানপ্রস্থ আশ্রমী, শ্রুতশীল ও 
শৌচাচার-বিশিষ্ট ব্যক্তির] দণ্ডার্থ হইতে পারে না; কেনন] 
ভাঙ্থারাই ধর্ম স্থাপনের অধিকারী *॥ ৩৫৭ ॥ 
আরও কহিতেছেনঃ---- 

যে! দণ্ডান, দণ্ডষেদ্রাজ। সম্যগ্রবধ্যাংশ্চ ঘাতবেত। 

ইফ্টং স্যাং ক্রতুভিষ্কেন সমাগুবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৫৮ ॥ 

স্বরর্থী বিচলনশদি প্রযুক্ত দণ্ড যোগ্য ব্যক্তিকে যিনি অম্যক্ 
শাস্ত্র উ$মতে ধিক.কার দণ্ড ও ধন দণ্ডাদি দ্বারা দণ্ড করিবেন 

এবং বধষোগ্য ব্যক্তিকে বধ করিবেন সেই রাজার বহু দক্ষি- 

ণাদি দ্বারা সমাপ্ত যজ্ঞ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । 
ফল শ্রবণ প্রযুক্ত দণ্ড বিধান কার্যাটি কাম্য কর্ম বিবেচন] 

করিতে হইবে না; কেনন। দণ্ড ন করিলে প্রায়শ্চিস্ত আছে 

তাহু। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন যে « দণ্ডবিধান ত্যাগ করিলে রাজ! 
একরাত্র উপবাঁন করিবেন, পুরোহিত ত্রিরাত্র উপবাস করি- 

বেন, আর অদগুনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করিলে পুরোহিত রুষ্ট 
ব্রত করিবেন ও রাজা ত্রিরাত্র ব্রত করিবেন +॥ ৩৮৫৮ ॥ 

ডু ব্যক্তির প্রতি শাজ্সমতে দণ্ড প্রণয়ন করিবেন এরূপ উজ 
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হইয়াছে; কিন্তু ব্যবহার পরিজ্ঞান ভিন্ন হু পরিজ্ঞান হইন্ে 
পারে না এইহেতু তাহ] পরিজ্ঞানের নিমিত নিত্য নিত্য স্বয়ং 
ব্যবহার দর্শন করা কর্তব্য তাহ! কহিতভেছেন,-___ 

ইতি সংচিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুলাফলং পৃথুব, ] 
ব্যবহার'ন স্বযং পশ্যেৎ সতোঃ পরির্তোহম্বহম্॥ ৩৫৯। 

পৃর্ববোস্ত প্রকারে যজ্তফল তুল্য ফল ও দগুশীয় ব্যক্তিন্ 
প্রতি দণ্ড শাসন করায় স্বর্গাদি ফল এবং অনগুনীয় ব্যক্তির 
প্রতি দণ্ড প্রয়োগে বিনাশ রূপ ফল পরিণতি চিন্তা করিয়। 

ব্রাহ্মণাি পৃথক্পৃথক্ বর্ণক্রমে পশ্চাদ্বস্তব্য লক্ষণ সম্পন্ন সভ্য 
গণে পরির্ত হইয়া রাঁজা স্বয়ং পশ্চাৎ বক্তব্য পন্থা অনুসারে 
প্রতিদিন হট ও অদ্রষ্ট ব্যাক্তিকে পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ব্যব- 

হার সকল দর্শন করিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ 
কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান. জানপদানপি । 

স্বধর্্াচ্চজিতান রাজ। বিনীষ স্থাপষেৎ পথি ॥ ৩৬* ॥ 

ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কুল, মূর্ধাবদিক্ত প্রভৃতি জাতি সকল, 
তাশ্ুলিকাি শ্রেণী» অশ্ববিক্রনি প্রভৃতির গণ ৬ কারুকাপি 

জানপদ, এই সকল ব্যক্তি স্বধর্থ হইতে ত্র হইলে রাজ 

অপরাধানুলারে দণ্ড করিয়! তাহাদিগকে স্ব-্বধর্থে স্থাপন 

করিবেন। 
5 সুর্বৃত্ত ব্যক্তিপিগের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন” ইহা 

পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই দণ্ড শারীরিক ও অর্থ দণ্ডভেদে 

ুইপ্রকার হইয়! থাকে ; তাহ। নারদ কহিয়াছেন যে “শারীর 

দণ্ড ও অর্থনগ্ড হই প্রকার নিরূপিত আছে $ তন্মধ্যে প্রহার 

প্রভৃতি মরণ পর্য্যন্ত দণ্ডকে শারীর দণ্ড বলাবায় এবং 

কাঁকিনী প্রভৃতি সর্বধন শেবপর্য্যস্ত দণ্ডকে অর্থদণ্ড বণ] 
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যায়” এই ড্ুই প্রকার দণ্ড নিরূপিত হইলেও অপরাধ অনু- 
সারে অনেক প্রকার হইয়া থাকে; কথিত আছে যে £ শা- 

রীর দণ্ড দশ প্রকার অর্থ দণ্ড অনেক প্রকার ” ॥ ৩৬০ ॥ 
তাহাতে কুষ্ণচল, মাষ, স্বর্ণ ও পলাদি শক দ্বারা অর্থদণ্ড 

। কথিত হইবে? কিন্তু সেই সকল কৃষ্লাদি প্রত্যেক দেশে 
পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ বাঁচক হওয়ায় একরূপ অপরাধ হইলেও 
দেশ ভেদে ন্যুন ও অধিক দণ্ড না হউক এই হেতুক কুষ্ণল 
প্রভৃতি শব্দের দণ্ডব্যবহারে নিয়ত পরিমাণ প্রদশন করি- 

তে ছেনঠ”-- | 

জালনূর্যামরীচিস্থং ত্রসরেণুরজঃ স্মতম্। 

তেইফ্টে? লিক্ষ! তু তাস্তিজ্বে! রাজসর্ষপ উচ্যতে ॥ ৩৬১ ॥ 

গৌরস্ত তে ত্রযঃ ষটতে যবে! মধ্যস্ত তে ত্রযঃ | 

কৃষঞ্ণচলঃ পঞ্চ তে মাষস্তে স্ুবণস্ত ষোড়শ ॥ ৩৬২ ॥ 

পলং সুবর্ণাশ্চত্বীরঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্তিতম্ ॥৩৬২॥-॥ 

গবাক্ষের অভ্যন্তর দিয়! প্রবিষ্ট সূর্য্য কিরণসন্থিত যে ক্ষুদ্র 

পুলি তাহাকে যোগীশ্বর প্রভাতি তত্বদর্শি পণ্ডিতগণ ত্রসরেণু 
কহিয়! থাকেন, আটটি ভ্রলরেণুতে একটি লিক্ষা (ঘর্থজাত কমির 
ডিম্ব) হইয়াথাকে, তিনটি লিক্ষাতে একটি মধ্যম রাজনর্ষপ 
তিন্টি রাজনর্ষপে এক মধ্যম গৌর সর্ষপ, ছয়টি গৌর সর্ষণে 

একটি মধ্যম যব হয়| এই সকল রাজসর্ষপাঁদি কেবল পরি- 
মাণ বাঁচী নহে অর্থ।ৎ তৎপরিমিত ভ্রব্যবাচী ; যেমন প্রস্থ 
পরিমিত যবকে প্রস্থ বল] যায়; কেনন1 সর্ষপার্ধি শব্দের 

কেবল পরিমাণ রাচকত্ব হইলে ত্রনরেণু সংগ্রহ পুক্বক 

পরিমাণ করিতে অক্ষম প্রযুক্ত তাহার দ্বার রুঞ্চল প্রভৃতি 

ব্যবহার হইতে পারে ন1। 
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তদ্বিষয়ে হুল? স্থলতর, স্থুলতমঃ সু্মমঃ সুন্মমতর সুক্মমতম 
ও মধ্যম এইরূপ দর্ষপাদি পরিমাণ ভেদদ্বারা সমস্তদেশীয় 
ব্যবহার ভেদ হইলে শঙ্কা নিব্তির জন্য মধ্যম অর্ধপাদি 
নিয়ম কর হইল | 

তিনটি মধ্যম যবে এক কুষ্চল হয়, পাঁচ রুষ্ণলে একমাষ, 
যোড়শ মাষেতে এক সুবর্ণ হয়, চার শ্ুবর্ণে এবটি পল হয় 
এবং পাচ সববর্ণেতেও এক পল হইয়া থাঁকে। নারদ প্রভৃতি 
এইরূপ কহিয়াছেন| তাহাতে স্থল তিন যব পরিমাণ দ্বার! 
এক রুষ্চল পরিমিত করিলে ব্যবহারিক নিক্ষের ষোড়শ 
ভাগের একভাগ কঞ্জল হইবে । 

পঞ্চ কৃষ্ণলে এক মাষ হয়, ষোড়শ মাবে এক সুবর্ণ হয়; 
ব্যবহারিক পঞ্চ নিফে একটি সুবর্ণ হয়ঃ চাঁরি তুবর্ণে এক 
পল হয় ও বিংশতি নিক্ষে এক পল হইয়া থাকে | 
যখন সুক্ষম তিন যবে এক কৃষ্ণল পরিকপ্পনা করা যাইবে 

তখন ব্যবহারিক নিক্ষের দ্বাত্রিংশ ভাগের একভাগ এক 

কষ্ণল হইবে ; নে পক্ষে সার্ধদ্বিনি্ষে এক সুবর্ণ হইবে 
এবং দশনিক্ষে এক পল হইবে । 
যখন মধ্যম যবে কল কপ্পন। করা যাইবে তখন নিক্ষের 

_ বিংশতি ভীঁগের এক ভাগ ক্কষ্ণল হইবে, চারি নিষ্ষে এক স্ু- 
বর্ণ হইবে, ষোল নিক্ষে একপল হইবে, এইরূপ পঞ্চ ন্বর্ণে 

একপল কণ্পনার পক্ষে বিংশ নিফ্ে এক পল হইবে। 
এইরূপ অন্য পক্ষেও নিক্ষের চত্বারিংশ ভাগের এক ভাগে 

এক কৃষ্ণল হইবে তই নিষ্ষে এক সুবর্ণ ও অষ নিফে একপল 
হইবে । 

এইরূপ লোকগণের ব্যবহার অনুসারে এই স্থৃত্র হইতে 
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পরিমাণ কল্পনা করিতে হইবে ॥ ৩৬১ ॥ ৩৬২ ॥ ৩৬২॥০ ॥ 

এইরূপ সুবর্ণের পরিমাণ কহিয়া! এক্ষণে রৌপ্য পরিমাণের 
প্রতি বিশেষ কহিতেছেন১___ 

দ্বেকৃষ্ণলে রূপ্যমাষে ধরণং যোডশৈব তে ॥ ৩৬৩ ॥ 

শতমানন্ত দশতির্ঘারণৈঃ পলমেব তু। 

নিক্ং স্রবর্ণাশচত্বারঃ ॥ ৩৬৩৬১ ॥ 

পূর্বোক্ত ভ্ুই কৃষ্ণলে রূপ্যপরিমাণ যোগ্য এক মাষ হয়ঃ 

ষোড়শ মাষে এক ধরণ হয়ঃ এই ধরণের অন্য একটি নাম 
পুরাণ হইয়া থাকে; মনুস্মরণ আছে যে “ মাষের যো- 
ডুশ গুণে রৌপ্য স্বস্বী ধরণ ও পুরাণ হইয়া থাকে ।” উক্ত 
দশ ধরণে এক শত মান ও পল হয় পূর্বোক্ত চারি স্বর্ণ 
রৌপ্যের পরিমাণে এক নিফ হইয়া] থাকে ॥৩৬৩।৩৬৩৪০॥ 

অতঃপর তাসের পরিমাণে বিশেষ কহিতেছে ন-__- 

কার্ষিকস্তাম্কঃ পণঃ ॥ ৩৬৪ ॥ 

পলের চারিভাগের একভাগ কর্ষ এইব্ূপ লোকে প্রসিদ্ধ 

আছে কর্ষপরিমাণকে কার্ষেক বলা যায় এবং তাজ্রের বিকা- 

রকে তান্িক বলা যায় এ কর্ষপরিমিত তাআ্ বিকার পণ সং- 

জ্ভিত হইয়া থাকে, তাহাকে কার্ধাপণও কহা! যায়; মন 

কহেন যে “ তাম্তরের পরিমাণে কার্ষিক পণ যাহাকে বলা যার 

তাহাই কার্ষাপণ বলিয়া জানিবে ”॥ 

পঞ্চ স্বর্ণে একপল কণ্পন পক্ষে বিংশতি মাষে এক পণ 

হয়; তাহা হইলে পণের বিংশতি ভাগের একভাগ মাষ 

পরিমিত হইয়! থাকে ; এইরূপ ব্যবহার মিদ্ধ আছে । আর 

চারি সবর্ণে এক পল কপ্পন৷ পক্ষে ষোড়শ মাঝে এক পণ 

হব, এপক্ষে সুবর্ণ, কার্ধাপণ ও পণ শব্দের মমি অর্থ হইলেও 
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পণ ও কার্ধাপণ এই ভ্ুটি শব্দ তাঁতের বিষয়ে জানিতে হইবে। 
এই রূপ স্বর্ণ, রূপ্য ও তাঅের পরিম।ণ কথিত হইল ইহা 

দণ্ড ব্যবহারে বিশেষ প্রয়োজন হইবে । পরন্ত কাংস্য ও 

রীতিপ্রততির পরিমাণ লোক ব্যবহারের অঙ্গভূত দৃষট 
করিতে হইবে ॥ ৩৬৪ ॥ 

নিজ শাস্ত্রের পরিভাষ1 কহিতেছেন»__-- 

সাশীতিঃ পণসাহজে| দণ্ড উত্তমসাহসঃ। 

তদগ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তত্তদর্ধীমধমঃ স্ম.ভঃ ॥ ৩৬৫ | 

অশীতি অধিক সহত্র পণে অর্থাৎ ১০৮* পণে পূর্বোক্ত 

যে দণ্ড নিরূপিত হইল তাহাকে উত্তমসাহস নামক ৭৩ 
বলা যায় এবং চত্বারিংশদধিক পঞ্চশত পণে অর্থাৎ 

৫৪০ পণে মধ্যমসাহস দণ্ড কথিত হয়। এব সপ্ততি 

অধিক ড্ুই শত পণে অর্থাৎ ২৭০ পণে অধমসাহস নামক 
দণ্ড জাঁনিবে, মনুপ্রভৃতির। এইরূপ বলিয়াছেন | 
আর যাহ? সার্ধ দ্বিশত পণে প্রথম সাহস দণ্ড ও পঞ্চশত 

পণে মধ্যম সাহল দণ্ড এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস দণ্ড মনু 
কহিয়াছেন তাহ। পক্ষান্তরে অজ্ঞান পূর্বক কৃত অপরাধের 

দণ্ড পক্ষে দৃষ্ট করিতে হইবে ॥ ৩৬৫ ॥ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বিধান কহিতেছেন১_- 

ধিগ্দওভ্ত'থ বাগ্দণ্ডে! ধনদণ্ডে। বধস্তথ। 

যোজা। ব্স্তাঃ সমস্ত] বা হাপরাধবশাদিমে ॥ ৩৬৬ ॥ 

অল্প অপরাধি ব্যক্তিকে ধিক্ ধিক্ বাক্য দ্বারা নিন্দ] কর] 
কর্তব্য | তদপেক্ষ। কিঞ্চিং অধিক অপরাধীকে নিষ্ঠুর-বাক্য 

দ্বার দণ্ড করা কর্তব্য, তাহা অপেক্ষা! অধিক অপরাধীর 
ধন অপহরণ রূপ দণ্ড কর্তব্য; সর্ববাপেক্ষা আর্ক অপরাধ্টু- 
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দিগের শারীরিক বন্ধ রোধাদি জীবন নাশ পর্য্যন্ত দণ্ড কর 
উচিত। অপরাধ অনুসারে এই চারি প্রকার দণ্ডের এক 
একটি বা ভ্রই তিনটি অথবা তিন চারটি কিন্বা! সকল গুলিই 
প্রয়োগ করিবে; কিন্তু পূর্ব পুর্ব লিখিত দণ্ড দ্বারা 
অসাধ্য হইলে পরের লিখিত অধিক অধিক দণ্ড করিবে ; 

মনু কহেন যে “ প্রথমে ধিক্কার দণ্ড করিবেঃ তৎপরে বাক্য 

দণ্ড করিবে, তৃতীয় পাদ অপরাধে ধন অপহরণ রূপ দণ্ড 
করিবে, অম্পূর্ণ অপরাধ হইলে জীবননাশরূপ দণ্ড ক- 

রিবে ॥ ৩৬৬ ॥ 

দণ্ড প্রদানের কারণ কহিতেছেন___ 
জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাঁপি বা। 

বযঃ কর্ম চ বিস্তপ্চ দণ্ড দণ্যেষু পাঁতযেৎ ॥ ৩৬৭॥ 

যেরূপ অপরাধ তাহা বার্থ রূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুসাঁরে 

দণ্ড শীনন করিবেন ; সেই দণ্ড শাসন দেশ, কালঃ বয়ওক্রমঃ 
কন্ম ও ধন জানিয়! তদনুসারে দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড 

ছার শাণিত করিবেন। জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত অপ- 

বাধ হইলে একবার ও অভ্যস্ত অপরাধের অনুসারে দণ্ড 

প্রণয়ন আচরণ করিতে হইবে | যদিও রাজার পক্ষেই এই 
রাজধর্ম সকল কথিত হইল তথাপি ক্ষত্রিয় রাজ] ভিন্ন বিষন্ন 
ও মণ্ডলাদি পরিপাঁলন কারী অন্যজাতীয় রাজার পক্ষেও 

এই রাঁজধর্ম জানিতে হইবে ; কেনন! “ রাজ! যেরূপ চরিত্র 

সম্পন্ন হইবেন সেইরূপ রাঁজধর্্ম সকল কহিৰ ” এস্থলে পৃথক্ 

রাঁজশব্দ গ্রহণ থাকায় কর গ্রহণের রক্ষার্থ প্রযুক্ত দণ্ড শান- 

নের অধীনত্ব আছে ॥ ৩৬৭ ॥ 
রাঁজধর্ম প্রকরণ সগাপ্ত ॥১৩। 

এ ৭ 
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পন্ননাভ ভট্টউগাধ্যায়ের পুত্র প্রমৎ গরমহ্ংম পরিত্রা- 

জক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারকের কৃত মরল মিতাক্ষরা গীকাতে 
যাজ্ঞবন্কয প্রণীত ধর্ম শান্তের আচার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা গ্রথম 
অধ্যায় নমাপ্ত হইল॥ ১৩ | 
এই ধর্মাশান্ত ব্যাখ্যা পুস্তক উভমাত্বার শিষ্য যোগি বিজ্ঞা- 

নেখবর কৃত | 
এই অধ্যায়ে-_ উপোদ্ঘত ১। ত্রদ্বচর্য্য ২| বিবাহ ৩। 

জীতিবিবেক 81 গৃহন্থ-ধর্ম ৫| স্নাতক প্রকরণ ৬। ভক্ষ্যা- 

ভক্ষ্য প্রকরণ ৭| ভ্রব্যগুদ্ধি৮| দানধর্ম ৯] শ্রাদ্ধ ১০| 

গরণপতি কণ্গ ১১1 শান্তি১২| রাজধর্ণ ১৩| এই ত্রয়ো- 
দশ প্রকরণ আছে | 
এই যাজ্ঞবন্ধ্য মুনিকত শাস্ত্রের ব্যাধ্যা। মস্ত প্ডিত গণে- 

রই হিত নাঁধক হইবে ইহ! অপ্প অক্ষরে লিখিত হইলেও 

বছ অর্থ বিশিষউ জানিবে এবং শ্রবণ দ্বয়ে অমৃত মেচন 

করিবে | 
আচার অধ্যায় মমাণ্ত ॥ ১। 










